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 ره
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 يف نامحرلا ةيانع
 نايرسلا ةياده



 قرشلا يف يدينا ةلسلس

 يف ىراصنلا خيرات يف رداصملا مدقأ وهو قرشملا يسرك ةكراطب رابخأ - 1
 لخدمو ةسارد عم انحويب نب ابيلصو ناميلس نب يرام فيلات مالساإلا

 يلم سيول روتكذلا ةكالع ةيلدج :مالسألاو ةرطاسنلا ناونعب
 ٍص 420
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 نين ةيدئاقعلاو ةيخيرانلا تافالخلا يف ثحب + «قئاقحلا ةمدخ يف قدابصلا ه 7
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 ةكراطبو امور تاوبابل ةلصفم لوادج هيليو يناغرف نوطنا بألل برغلاو
 .ةنراوملاو كيلوثاكلاو سكذوثرألا مورلل ةيكاطناو طابقألاو ةبنيطنطسقلا

 صا 210

 زربأل فصوو سدقلل زجوم خيرات «ميلشروأب سدقلل نيركازلا دشرم - 9
 260 افور سجرج قيفشل اهيحاوضو اهملاعم
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 سقلا ةمجرتو قيقحت «(م 264 ت) يرصيقلا سويباسوي فيلأت اهكاملعو
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 قيقحت «سروفسيد «ةمالعلا فيلأت ةيمالساإلا ةلودلاو ةينامورلا روصعلا
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 تس («مالسإلاو ةيسكذوثرألا نيب يخيراتلا مهجافتلا ءوس نع
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 نم .ةشاقن سويسونويد نارطملل قرشملا رئاسو
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 رممقم
 ٠ ىدملاو ”قحلا داوج ىلا ىدرلاو ةياوغلا زوافم نم انادهيذلا هلل دجلا

 لاما ة را كفار راسو اوان اهرضاتل 0 كا 597

 ةممأ ا:يتوي ًادمح ٠ يقنملا طارصلا يف كول لل ةودقو ٠ يوقلا نامألا ءاصتعالا

 تايلاز هوي ! ىف ثابثلا

 أا[:ةفئاط ويش تمع” ام ًاريثك يفا ٠ باتكلا اذه عماج لوقف دعب اما

 نمهيلع اوناكام ركذب نوديشو و دادجالا لئاضفب نوهونب و نوثداحتب ةينايرسلا
 تايذالاو باصوالانم هودباكو هقبوملا راطخالا نمهومحتقا امو دلجلاو ةلاسلا

 كلت عام ىلا حاترا "تن تكف“ سدقملا نامالا ةزز> نع ”بذلا ليس يف ةكلملا

 ابنا ٍلِط 011 ينا ريغ ًاراختفاو الذع نلت يسفنو ةمئاثلا رابخالا

 مل يثو فلسلا نع فلحلا ابلقانتي تييقب اذا فيرحتلاو نايسنلا لئاوغ اهحاتجتس
 اناتع دق نطصملا لوسرلاب ينأكو ٠ ةفالا هذه نم اهمصعي باتك ىف نركودت

 متربص (ةيدوممملاو ناجالاب ) ترونت ام دعب اهيف يتلا ةفلاسلا مايالا اوركذا » هلوقب

 (*:١١ربع)« دئادشلاوتاريبعتلاب سانلل ارظنم مترصو مال الانم ريثك داهجّلع

 اممضاو تاياورلاو ثيداحالا هذه لعث محا نا ةيسنجلا ةبحلاو ةريغلا ينتعدف

 راخألا ا فيحلاك الو علا انه 00 ةريعنوكي باتك يف ةنم



 اهروتعي نا تيشخ راو مهب رأشم تنيأبت نمم ننرريثك نع ل

 ,نارفعإلا ريدو نيدرامو لصوملا نم عمجا ”تدخاف طي رفتااو طارفالا نم ءيش

 ةينايرسلا اهبتك نئازخ ين عدوأ ام لك اهريغو بلح نمو اهراوجيفةبقاءيلا يذلا

 اعسو رخادا 2 لافغأ ةروشل نمي 0 يف وأو خيراوتلاو رابخالا نم ةيب رعلاو

 او وحلا قرشلا يف نايكول ةيقرشلا هعبتكم يف ينامعسلا هيك ام حفصت يف

 لآ مو ٠ ةيقرشلا اندالب نع مهتابتاكم كي لصانقلاو نولسرملا هدرحي ناك
 لوادجو ءامدقلا ةنبكلا قارواو ةيفقسالا رودلا اياوز يف سقتنلا يف ًادهج

 ةيناكتاولا ةبعكملا ةنازخ فو نانبا يف انا يذلا ةفرشلا ثيم ايسالو تاماسرلا

 اردن امن.هيلع كفا ثنا يل بتتسا امكب الم تينع” دقلو ٠ ةريوشلا ةينغلا

 ديدشلا ءانعلا ىنماس امم كلذ ريغ ىلا ةيطخلا راثالانم تاقثلا ت تان الانوذحابلا

 نومدتالا نا ناك "ىتش قارواو ةمج لئاسر "يدل رقوتف نامزل يخارت ىلع
 خي راتو راثالا كلت تاباقق مهماتخاو مهئامساب اهوعقو دقو مهلاو>!نع اهنونودي

 قيفدتلاو ةياعرلا ةياهنب هخيفصت بحوام أصم اهتصمو ىتعومجج اهعوقو

 / رمح ةدايبشي را عيسقنا نع نيزازلا يلا هباصصا ةداهشب زوم كلذ بافاو
 اقوا دةدع رانلل اماعط حار وا نيبهانأا يديا هتلاتغا أم الا ينصقني لعل و

 ةنايرسلا ا_:ةفئاطل مايالا 01 ان درب ل كي اع ات اباعك ءاخ

 01| ةعلا لااع مئادهعانفا نييكيلثاكلا :.ىرايزسلا ممأب مويلا ةفورعملا

 ظ نامزلا اذه ىت> اهلا اهئاوضناو

 ىلا يتم فرصا نا ءاصقتسالاو ءارقتسالا بح يننفتسا كالذ رثا ىلعو

 خيراتلا بتك ملاطا ا هت لايتم |ةيئان رسلا/ ةفئاطلا نءعدجملا



 قلعت: ىتلا رايخالا طقتلا اناو لالكلا فرعت ال ةعزمب اهريغو ةينايرسلا راثالاو

 *انحا ةأأ ُّص 0 ينئاط خيرات باتك تكيس دنع لصح ىتح انتنئاطب

 اباوبا ةتم صفومهنم ةقتشملا راو مهتغلو نايرسلا لصا يف ديب ةتحتتفاو
 د اة رادعأب مالكلا تن درو كرف لوصف لع يىوطتت

 لاصفنالا لبق ةيلوسرلا مايالا ذنمنيبكاطنالا ةكراطبلا ءامما نمضتي لودجي
 ءرجللاف ٠ مويلا ىتح ةيكيلثاكلا ةلاحلا ىلا عوجرلا دعبو هثودح دهع ىلا موئوشملا

 ةقرفلا لاصفنا دهع ىلا اهرصنت ذننم ةينايرسلا ةفئاطلا رابخا ىلع لمتشي لوالا

 ءزجلاو «ةيبوقعي مسأ 530050 جبلعت كلذ دعب تلذر يتلا يهو ةيضيوالا

 ةعببلا ع مهنم باج حلص دهع ىلا مهاصفنا ذنم ناي رسلا رابخا يوحي يفاثلا

 مداب ١ هتعمو دقو هيوخا لبق مويلا هرشنا يذلا وه ثاثلا ءءّلاو ٠ ةعماجلا

 ٠ نأيرسلا ةياده ىف نامحرلا ةيانع

 ءانبم كذلي و هانعم بير الب كقوري اباتك بجالا ءيراقلا اهيا كنودف
 0002 ةيخيرات رابخا لع هيف فقل كنا ٠ ةليلجلا دئاوفلا نم هيفال

 . قدك فلسا لئاضتب اودتقي نا فاخلا ودمت ابابسا دجتو ناسنلا ىديا

 - صر ملك لذبو نايالا ةياعر يف ينافتلاو شأجلا ةطابرو صالخالاوةديقعلا
 ةعصانلا نيهارباا نم هللختب اع المغف كلذ هب كستلاو هتيامح لس يف .لاغو

 اندادجا تا ةبقاعيلا ةعامج يا نيلصفنملا انتوخا ةنلعملا ةعطاسلا مئاقملا ةلدالاو
 سفنلايف برأم وا ىوه نع سيل ىيلئاكلا نامالا ىرعب اومكتعا دةنايرسلا

 0 ملا لب هب مهنومت او زينك معذب 3 ًاديدج ًاعدتبم ًابهذم اول 5

 ةيدقلا راثالاو بتكلا يف اودجو ,هتابن ءافصو مهلوقع ةفاصحو مهكر ادم دومسو



 "015 انو رلاييسركلا لعتوةم وقلاةيلسرلا ةديقعلا ةعص لع مهل ذام
 ةناذهاب اوكشتو ٠لهجلاوقامشلا نم وهب هلع يتلا بئئاوُشلا او>رطاو نت

 اوناك مثوقبس نمو مهيرصاعم نا ىلع :هيلا اعبط فاضي امو رحلا لصالا دقتعما

 0 د هال فيك نإ شررفلا طرا ةنع ارضزعا بكل ىلا ةنوئزف

 ديدان صلاناميالا لاطبأ نم نكي لا يا موضهانونيدتومل ص تاراغلا

 ماعلا اذه يف ام لك ىلع مهرئاصب يف ممل ناعملا رونلا عابتت او تابثلا اورثآ مهنا الا

 نرع اوديجي لو ءادهشلا باذع اودباكو ةيذا لك كلذ لجا نم اوقالف ينافلا

 وهومثدحال لوق داريأب انه يفتكت نيذلا ٠ نيمدقالا ةسينكلا ءابا ةنفالملا ملعت

 وورد لقنلا ةةيقارطج ل .ةننديبشااةيكاطنافةء!سويطانغا رام

 دف وامل ككل فن انئامو يف !5 اهاوس ام لعمدقتلا ق> ةينامورلا ةعيبال ىد'هناف

 يسركلا ا يتلا ىلوالا ةسينكلا(١)اهامس هنال ٠هدعب نم اوماق نيذلا لاوقال

 حييسلا سومان بسح يسيئرلا يسركلل ةيذاحلا لوالا

 مهئاقبم نيذلا ةنهكلا ءاسئور نم ريثك لاثمنييكيلثاكلا اندادجا نيادقلو

 ةومصبو ينامورلا يسركلا قوقحي أطخو اهافش اورقي نا قل غرطضا ةيبوقعيلا يف

 0 الي انل غوسي كلذلو٠ صالخلاقيرط طقف هيف ناو همّدقو هيلع

 ًايزوص ال ايد 0و مثوعدت

 ص ء دلج نانويلا ءابا هينم علاط ةيئانويلا عم ةلباقملا ) ةينايرسلا هتلاسر نع (1)

 ”يلعلا هدم هل املا كلل حشد سويطانغا :هلوقب ةرادصملا ةيمور لها ىلا( 5

 يلا «يشلك طيضيو طب ري يذلا هللاةداراب ةرتونملاةب وبحملا ةعيبلا: ديحولا هبا يسملا عوصبو

 ١ يور نافذا مركلامال



 ىيلثاكلا دقتعملاب اوكسةنيذلا كولس نيب رفاصناو ٍصالخاب اوسياقي و ىمعالا

 لطالا نم قملا اوزيم نا م 1 قأتف ةيبوقعيلا لع نيّرصملا كاد

 0 اك اح اودجو اذا اناظاتساو ةفنا اومجحمو هبولق رعذت' الو

 سيلا لَ هلك مهيضغ اوغرغيل لب هلقان ىلا ضرغتلا اوبسني الو مهئامعز دحا نع
 ريرضتو لالضلا ىف يداهتلاو دانعلاب نيؤاشملا يي رغب ناك يذلا وعهنأف ريخلا ودع

 100-1 راع مهنا نومثوتي اونآك نيدتعملا ضعب لعاو نييكلثاكلا متوخا

 « هلل انابرق برقي هنا كلتقي نم لك اهيف نظي ةعاس يقأتس » : برلا لاق
 هتعد ىف داقتعالاو ةبحلاب قافتالا ىلا عيبا يد نا راون الا ا هنا لاسر

 ير نا 2 و را ا ا ا رع ل ا

 نع هللا





 *« لآوالا نايل 9

 رسع ءاسأا فنررقلا طساوا ىت>

 ه-هومومهب لل

 لوال لصملا

 ا ١ ايجاا لنم فافعل هب ب نيكلدكتلا ف 1

 1651-١540 ةنس ينامورلا يسركلا عم هنايرفمو دواد كري رطبلا ظ

 مث ىرج امو سربقو روسو نيلعلف نايرس كلثكت ؛ 3

 نيدبع روطكري رطب هطومرب عوشي ءادئهأ : 5

 نارفعزاا كرب , رطب يلدحلا مانهبوهنارطمو

 انرولف مم يف اهرلا نارطم هللادبعو

 هه

 يا ةيتسفوتملا ةعدبلا تعبت ىتلا ةينايرسلا ةسينكلا نم ةيناثلا ةقرفلا نا ١

 انفع رات نم يناغلا ءزجلا يف انام ىلع حيسملا ديسلا يف ةدحاولا ةميبطلاب لوقلا
 ايف كدا يلا 1 ا 2 ا ا

 أوعسف مب ءارلا عم هحلا ميلعتل عم ضخ نم باقحالا بلغا يف دجو هناريغ ٠ رقبقتلو '

 5 9 تا ةسينكلا نم ديزوملا ينوديقلخلا ممحلا يعبات يا نيينوديقلخ
 ىلع اولوتساف دماو نارحو جعبنمو للحم للا نيتوديقلخلا كلملا لقره داعا ال

 ةروك ذل دالبلا يلاها نم نيريثك مهيلا اوبذتجاو +6 ةنس اهتريداو اهسئانك

1 



 مهتاتش دعب ةيقب يهنم.تيقبو

 نييئسفونملا بهذم دمج نم نايرسلا نيب اضيا دجو ةبقحلا كلت دعبو
 يروج مهبم ' مهتماو مهئاسؤر نم ضعبلا امس الو نيينوديقاحلا ىلا مض

 لضانو قرد علا مليت .: ل نذ يل قلد 0

 فلسا نيظنطسف هاذلع هرئاب قحلو ىّتم رامريد نابهرأ ةلاسر لع 0

 يداحلا نرقلا حاتتفايف هيطام نارطم سويطانغا مهنمو (1) هتفيلخ نوالو نارح

 0) ]1 ان 0 فقسا قحماو دئاز نصح فقسا ىمومو ٠ رشع

 ىضاف ةيفقسالا لئتقا هنمو ىلغللا نرودبعرب انحوي كريرطبلل اتاك ناكو

 نباب فورعملا اقرع.فقسا سرطب و ٠ (**) نييكلثاك ينعا نينو ديقلخ مهتثالث
 لع افقسا ىحبي بقلملا نبداسلا سويسانثا كري رطبلا هعمر يذلا (4) ليوطلا

 0 1١٠١-٠14 ه4 ةنسةبقاعيلا نيب دئَموي ثدح عازنا نيينو ديقلخل ا ىلا زاحناذ قرع

 ىلا مضنا يجورسلا انحوي نايرفملا هعمر يذلا . :راتسح فقسا نورهاو
 نيب هرمع ةبقب ىضقو نانبلف ماشروا ىلا قلطنا م ١١55 ةنس نينوديقلخلا

 هعمر(") فيرتغلاب ىنكملا. نيدرام فقسا ىواهزلا انايدوم انحويدو ( ه).ةئراؤملا

 نارطم .نيعتف نينو ديقلخلا ىلا ىوضنا مث ١18 ةنسريبكلا ليئاخيم كري رطبلا
 عبت قايثبلا نقلا نم جناح نااكاغ الو ٠١11 58:11 5/ ةنس نيقذفالمل

 417 ب-4هزض ١ دلج. ينامعسلا ىئيسلل ةيقربشلا ةثككملا (1)

 م ه8 ص * ءزج ةيقرشلا ةبثكملا )2

 أ زم "لكم هعمر نيذلا ةفقاضضالا لودج يف ريبكلا ليئاخيم خيرات علاط (هوكو؟)
 ةروك ملا بقحلا في ةككاطتلا

 / ه8 روع*1880/ ةنسدعع ةروكذملا ةئبنلا يف يربعلا نبا خيرات: (3)
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 ني روك ذملا الو كارا

 ةيقرشلا مالا ىلا لسرا عساتلا سوي روغيرغابابلا نا |خيراوتلا يف دروو ؟

 يع نكرر .انابهر 17*1١ ةنس سدقلا ضر | يلع نرفالا ءاليتسا مايا يف

 فترايربسلا كري رظب نا مهتلاسر تار ةلمج نم ناكو ٠ سيليف بالا ةسائز

 هاجم نيناغشلا يف امغلف ميلشروا ىلا جح « دواد سويطانغا »ةبقاعيلا

 ةروص بتكو |هتديقع فلاخت ةعدب لك مرحو ةينامورلا ةسينكلا مم قافتالاب
 اذه. :را لب ٠ هيلا اموملا ابابلا ىلا اههجوو ةيب رعلاو ةينايرسسلاب اهرّرقو .هناميا

 هةفهلع ىئاراباتك ابان هيلا لسراف « نيظعاولا ةناهر بوث دل كرب رطل
 , نم ًاضاخت كلذ عن مامات , رطبلا اذه نأ مهضع هعب .لاقو 537 (01 ٠

 سويتتكونا ابابلا 003 (؟) ةحلص دهع ضفن نا متعام اذهلو راثتلا
 اذه ىلا هجو ١7:27 ةنس ىف يا نينس رشع دعب هناف ٠ لقنلا اذه بذك عبازلا

 سواردنإ هل لاقي ًايكينمود بهار يندعم رب انحوي هنايرغم ىلاو دواد كريرطبلا
 امهنم لك لسراف دهبلا كلذ-ديدجت ىلا اهوعدي هب اباتك اعبلا الماحو امن
 نيظسلف يف نينطوتسملا نييوقعيلا نايرسلا نا:ابو (*) انايلا ىلا هنايا ةروص
 كريررطب موسوس ناكو ةينامورلا ةسيكلل اوعضخ دق اوناك ةسدقملا يض دارالاو

 ثببلي نا أهنم ًايورش حلصلا كريرطبلا دواد طرتشا هتنراطمو ينياللا ملشرو ا

 هتفقاساونيتاللا كري رطبل نوكي ال ناو ٠ ثدئاوعو مسقط ىلع نايرسلا كلوا

 يصخختلا يصنع منرلاوا كثيشيرلا اوذخاي. ال نو مولع ناطاس قرشملا دالب يف نيذلا

 88 دع | ؟81ةئس سدلني ر (5و١)

 سدني ري ١7ج يح (قرس ؟ موال دعا 7547 ةعس سنتي زو ؟9:لع.ا 805 ى.ىع 7 وسلا نو كلا .(9)
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 لابغقا لع ةيكيلثاكلا ةعيلا ىلا نومضنملا نويبوقعبلا نايرسلا ربجي ال ناو مونم

 نيتاللا سقط اوعبت نايرسلا كئلوا نا حجارلاو ٠ (1) ةيناث نوريملاب تييدتْلا رس
 كاذ ىلع لدن ٠ ينايرسلا مهلصا اودّق ىتح مثريغ عم اوطاتخاو ائيشف أيش
 1 قل ةقار ردلا تانانكلاك لكني غلا نتدقلا فسح نالا هاشت ىلا نناثالا
 نيتالل نيعضاخ ةبقاعبلا نايرسلا نم نوريثك ناكو اذه ءرجحلا لع د 'راصقلاو

 دالب و هيروس نم ةريثك ثاهجو سربقو سلبارطو ةيكاطنا يف ةأيوط ةدم
 مك كلذ رم يرتف (؟) ةقدانبلاو نييجيسملا كولملا ةزوح تحت تناك امر صم
 ةبقاعيلا نايرسلا ىلا نيلسرملا ذافناب املع نيبنامورلا رابحالا ءانتعا ناك

 ما ةينامورلا ةميبلا ثراب اقرتعم ابابلل هباوج ةمدقم يف دواد كريرطبلا بتلك ) ١(
 هحدم يذلا لسرلا يعز سرطب يمرك بحاصب سويتنكنا ابابلا فصوو ٠اهسارو سئانكلا

 يرتايو : يعم انداحتا متباط دق : لاق مث نيتعيبط نم ةعيبط موق ىنعم حرش مثءانملا حيسملا
 كعسادق نم سّملل قافتالل !ديبأت نكلو ٠ هللا ىلا برقثن هبو لمعلا اذه رككي ىرم
 اهموسرو انتعبب نيناوق بجومب نوبصنب و ةفقاسالا ممشخي انتفئاط كري رطب يفوت اذا هنا٠ الوا

 نا اناث ( 7 دع * ج ةيقرشلا ةبتككلا ) ةيلوسرلا ةعرقلاو نوناقلا بسب هضوع ًاكريرطب
 ككح نوكي لب ٠ انتفقاساو انكري رطب لع انتاهج يف نيذلا نوينيتاللا ءاسورلا يحي ال
 ءاسورلا ضرعتي ال نا اَنلاث ٠ نحن مكعيطن منوعيطي اكو ٠ مهولع كككح لثم انيلع
 ةسائرلا قوقح مهكلم يف يتلا انتريداو انسئامك نم اوجتسي الو ادسئاكك يفانتب رمل نويثيتاللا

 نم جاوزلا بغارلا ينئايرسلا صخشلا اومزلي ال نا اًعبار ٠ ةمرملا قوق> مهل يدون نحنو
 ٠ ذاعلا دعي اون انسقط يفىغقي رسلا كلذ نال ةيناث تيبشتلا رس لابتقاب ينيتاللا صخشلا
 هبشا امو ىرسالا قاتعاب ناكمالا ردقب مدعاسيو نيينيتاللا بحي انبعش نا اوركّداو اذه

 هي روس كري رطب سويطانغا ريقحلا هللا ديبع دبع
 ١؟141/ ةئس يناميا وه اذه نا *رقا يلدعم نب انحوي قرشملا نايرفم ريقحلا اناو

 55١ ص 1١ لصف ١ ج هينم ةعبط ىكيلثاكلا نايالا ماود (؟)
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 ةعيبلا ةقفاوم ىلا م وايمتسل ةلصفتلا بوعشلا نم مثريغو ةرطاسنلاو

 اة ةنرقلل

 .نرامالا روتسدب نيلسرملا مم ثعب ميرا سميلقا ابالا نادرو دقو *

 1؟14ةنس عبارلاسوالوقين ابابلا لسراو :هلوبق مهيلعضرعو ةبقاعيلا ىلا سدقملا

 ٠ ينامورلا يسركلا عم قافتالا ىلع هنحي هيشوبكلا نم ًابعار ةبقاعيلا كري رطب ىلا
 ا*؟7 ةنس ينيتاللا ملشروا كري رطب ىلا نورشعلاو يناثلا انحوي ابابا 8

 اوناك ةميقتسم ريغ روما نع مهدصيو سربق يف نيميمماةقاعيلانايرسلا دشرينا
 نك يذلا ناقل نإ و ل لا ل ل لا

 فتقسالا يف ةيصوت ةلاسر قارعلاب تيركت يف وا ةريزجلاب لصوملا يف باغ هرقم
 نابهرلا ينو **1١ ةنس ناجرجلا دالب ةدعاق زي روت ةنيدأ هعمر يذلا ىنيتاللا

 قرع طر حسا يارا يول ل كل ناو
 رماب سربق ةريزج يف يميلقا عمت ماتلا 4١ ةنسو ٠ ةنامورلا ةعيبلا عم هتلم

 ءاسئور أضيا هيف رضح ةريزجلاكلتنارطم ايليا دي ىلع رشع يناثلا سمك دنب ابابلا
 ةبقاعيلا نايرسلاو ةنراوملاو ةرطاسنلاو نيتاللا يا ةينارصنلا فئاوطلا لك

 فالتخا ىلع ةيقرشلا دالبلا يلاها نم جاوفا ةري زا كلت ىلا يوضني ناك هنال

 رئاسو ةبقاعيلا ضفر عمحنا كلذ ينو :رجتما ءاغتبا وا لئاوغلا نم ابر همهيهاذم
 ةسيدكحلا ىلع ينامورلا ربملا ةسائرب اوفرتعاو مهتعامج مساو مهعماب نيقاشمل

 يتلا مهسوقط ىلع اوثبلي نا اوبلط مهنا ريغ ٠ ةينامورلا ةعببلا ناياب اورقاو اهلك
 هرب زج يف اوناك نيذلا نمرالاو ةقاعيلا نا حجارلاو ٠ حيحصلا دقتمملا نلاخنال

 اوزاحنا وانيتاللا سقط اًبيشف ائيش اوعبت ةيكيلثاكلاةءيبلا ةريظح لوخدب سربف
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 ناي رسلاكاذكو ٠ نيتفئاطلانيتاحل ةريزملا كات يف رثامويلا دجوي ال ذا ةنراوملا.ىلا

 ةنراؤم.او راص قيئوف يف نيذلاو نيينيتال اوراص نيطسلف يف اوناك نيذلا ةيقاعيلا
 اودراوت نيذلانيليلقلا الخ ام ايلكر ايدلا كلت ف ةيبوقعيلل رثا مويلا دجويال هناف

 (1) يرخا دالب نم ًارخاتاببلا

 لبجلا كري رطب هظوءرب عوشل لزع امل هنا نيدبع روط هليبكاق دروو

 ةعسا نارطم عم عوشي لقتلا يحلصلا احند دوعسم هضوع بصنو (؟) روكذملا
 مهيديأ نيب ررقو .نييسدسنرفلا نابهرلافداصف ميلشروا ىلا مث بلح ىلا انحوي

 ١ ١45 ةنس ًاموعسم ىق ُهنا ليقو ةبقاعيلا لع .ثالذ.قشف ٠ كيلثاكلا نامالا
 نم بيرق لبج ىلع رغعلايف روقنم ةدايسلا مسا ىلع ريد يف ماقاف.نارطملا.عجرو

 هل لق ىت> ًارطق ةرافلا فقس نمهيف رطقي *اسملاو هيلع فرشم نارفعزلا ريد
 الا هب كو يح“ امز كانه نيكسملا.ناراتملا رقتسا ام هنا ريغ ٠ فطانلا.ريدلا

 (*) ًاقونشم هتاماف تاهجلا :كلت ريما

 مانهب قافتالا بح 0000 وقعملا. ىسروافلا مححج ا نامز فو

 ١ 4*8 ةنس ىف لسراف ( *)نارفعزلا ريدب يقملا ةبقاميلا ناي ربسلاكري_رطب ىلدحلا

 ىلا لقن دق ممحملا كلذ ناكو ) عبارلا سويناجوا ابابلا ىلا اهرلا نازطم هللادبع

 ةسينكلا داقتعا بسح هنامياو هعوضخ ابابلا يدي نيب ررقف ( ةيمورب نارتاللا

 41” ص نومول خيرات ىلع .دواد فسوي نارطملا ةمالعلا يشاوح (1])
 ١4٠ ىلا !؟مه ةنس نم هثدم (6)

 ايلا نارطملا عجز مث درط ذئم روكذملا ريدلا يف عوشي كري رطبلا ىلتخا لب لبق (؟)
 ريد وأ نيدرام مهلوا رقم ةكراطب ثالث كاز ذا ةقاعيلا نايرشلا ةفئاطل ناك 4(6)

 نيدبع روطب حلص ةي رقب بوقعي راعريد ثلاثلاو * ةيقيايقب تاذخيوك ريد .يئاثلاو نارفغزلا
 6 ١



 ميراتب اهردصا ةءارب.يف لاقو ابابلا هب بحرف هبعشو هكر ي رطب مماب,ةينامورلا

 نانويلا داحنا دعب نم هفطلو ه:؟ براا معب دقل ».هصن ام ١44.4 ةنيم لوليا ”ث٠

 ةبقاعيلاو نمرالا "افتا دعبو ٠٠ اسنرولف ممم يف ةينامو ىلا ةسينكلا 1

 نايرسلا مثو مثريغ بوعش ةعاط ديعب: نم.انيلا' لصت نا ٠٠٠ ( طاقالا )

 هذه ىلا داق برلا تا كلذو ٠٠١ تارفلاو ةلجدلا يرهت نيب امف نونطاقلا

 سماخلا سويطانغا مساب لسرملا اهرلا نارطم كادع مرتحااناخا ةسدقملا ةنيدملا

 ىلا انروضح .يف صختش ٠ ءاعمج هتفئاط مسابو روقولا انيخا «يلدحلا ماني وهو»

 اهو مئا « سدقلا نوكسملا اسنرولف عمجج متخ ثيح ينارتاللا مسجلا اذه

 ةعببلا داقتعا حرش.: هتلسرا يتلا هتفئاط حدمو لوسرلا لع. ىتثا تا دعب

 هولبقي نا مهيلع ضرفو ةعماجلا

 دقي ربل ةرشع .ةعبازلا يو ١ ؟4 .ةنس لولي ٠ ٠.يفا ةماعلا ةسلجلا .يف - نارتاللا يف ىطعا

 يناثلا لصعل ظ

 ايابلا عم يملا كري رطنلا ةقالع ”يدابم يننيدرأملا ىموم بهارلا ةلاصسر ©

 بهازلا زابخا -- ثلاثلا سويلوب ابابلا باوج 3..ثلاثلا سلوب
 يفدمملا دواد ءادتها

 رقت ةينايرسلا ةفئاطلا 6-5 اهنا دوهعلا هذه نا ريغ 0

 ثبلف ةيوغرل دئاوفلا اهنم لصحت لو انامز تيثن مل ينامورلا يلوسرلا يسركلا
 دفوا كلاذ ذاو ٠ ريشع سداسلا نرقلا طساوا ىلا مهقاقش ىلع ةبقاعيلا ناي رسلا
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 010001 اها 16 ء ةاةنس ىوقعللا :)1١( لوألا سوطانغا كريرطلا

 ينامورلا بلا ثلاثلا سلوب ىلا اباتك هلمحو ةيمور ىلا يموم سقلا هل لاقي
 ربملا هب بحرف ٠ سدقملا يمرطبلا يسركللو ةينامورلا ةعيبلل همارتحا ناعا هيف

 َّط هبعشو هتفقأسأو هوثح هيفباتكب هكرب راب ىلا هودر 3 هتلداركو مظعالا

 ىكيلئاكلا نامالاب قداصلا فارتعالاو قافتالا

 تامين لميفاسن كنب ابا ضم ذا هدالب“ ىلا: ىسوم لصو الو
 رشنناناكي تلا ةبيجعلا ةءابطلاةعانص عارتخلا نعمتريخاو ٠ هتفقاساويفامو رلا ريملا

 ىعدلو ةيمور ىلا مهئابا هنارصي درك 37 هيلع اوضرعف ' انروا دالب يف أهلاعتسا

 0 ىلإ اعمل اك اهيا وفا شنقا نداقفةةئاطلل ةعفتم .ةذايرس نك عبط

 انلا سويلوي هفلخو ايندلا هذه حراب دق ابابلا سلوب ناكو ٠ 1989 ةئمم
 م 55 ذئرالا نايالا لابتقا ىلإ هدادعتساو هكري رطب مارتحاهتسادق أب

 ةقفاوءاهدجوف هيلع ايضرعف*٠ ةي رورضلا نامالا دءاوقب هل حرصي نا هيلا بلط

 مرحو“٠ ةينامورلا ةعيبلا ةلدارك رضحمب رظعالا ربملا يدي نيب اهررقو قل

 ةئفالملاو ةسدقملا ل دوا واوا كرمو 'ووقشويد ةعدب امس الو عدبلا لك

 ةئز ةاعرلا يغاؤلز# ءايالا ىلا نم سآتلا » : الئاق ىلتتسا مث نيسدقلا ةاعرلاو

 هيسذلا هللاةمعن هدعب نم كلغلا كريرطبلا ناكو 57 ةنس ةبقاعيلا ةيكري رطب يسرك

 |! هدام1857#؟٠ ةس ةارمالا ةعلق نم ىذلا ادع هئفياخ فلخ يذلاو!5 ٠١ ةبس سلج

 قفاوؤياذهو ٠ بوقعي مسابال هلل دبغ ممأب ناك ةيمور ىلا ىموم باهذ ناب جمنن نا غاص

 هبعشل ليبسلا دهي وهو ةنس 1؟ ةدم (راطخا دباكو بعت هنا ٠ ىرتس اي لياقلا همت لوق
 ةينامورلا ةعيبلا عم حلصلا لع هوقفاوي يتح



 يذلا يناما ىل,ةيو لزانتي ناثلاثلا سوداوي توكلملا حبتافم لماحو نييسملا

 نم اولبقن نا ةلداركلا اهيا ؟كنم بلطاو اك ساب و يجب ةعاسلا هتررق

 نع يرخات نع فرطلا اوضغتو يلع هتروص متضرع يذلا اذه يرارقا يتراقح
 ٠ هصخلاو هعلاطا نا ينرما دق ناك يل رم كريرطبلا نالمويلا ىتح هب راهجالا

 ملاعلا ناك اذاف ٠ ةرانملا لع جارسلاك رين هناو قدح هنا يدل ررقث دقفنالا اماو

 سانا ء”يضيو سعشأاك مطسي نايالا اذه ينعاوبف مالظلا روجيد يف امكستم

 انعيمج عم ميسملا ند كد لقا انام لبقا الف م نمو ةلمطاق

 )١( ٠ « نيما دبالا ىلا انس

 ٠ اهيف لاق ةلاسر كري رطبلا كلذ ىلا سويلوي ابابلا هجو اذه دعبو 5

 ابابلا ىلا تهجو ةيربحلا ةدسلا ىلا انئاقثر ا رثا ىلع كلا انلت ذا ًادج انرس دقل

 تاك نايرحلا لهاا كيك قيل انبلو : دا دش انلاع ك1 كو

 - سدقلا ىسركلا اذحلو ةناموراةسركلل كمارتحاو كراشعا لي 2 ترهظا ف

 عوسي انبر هسأري يذلا ةعيبلا دسج دهاشن نا ًادج انل بيطيو انرسي هنا اخ

 انه>و انك دقو ٠هتفظوب نات عا نم وصع ل5 فرتو أرمتمو احجام ييرسملا

 ' اءايا ات دهاشم/ ئدلا انحرف مويلا دادزاو هيلا راشملا بهارلا عم انياوح كيلا

 كاداقتعا انل دك ١ دقو ىنعملا كلذ هي ةرابعلا يبسم ناث 0 ًادئاع
 انة تاتكلا ١ كلذ انقل ءاعاشا د1 نا انيلا بلطو ىيلثاكلا

 ىلوملا نم نيدهتسم انبلق مغب كخاصنو ةبحلا عارذب انيلا كبعشو كمن نا لع

 )١( ةئس سويزأم سواردنا ةمجرت انيكربل سودرفلا باثك نم ؟67 ص 6531|
 ظ ءزج ةيقرشلا ةيقكملاو ١ ص 656



 ديب انلس دق سوفنلا صالخ يف انتبغر ىلع ةمالعو ٠ يوقلا دقتعملا يف «ديذوي نا
 كري ودنا مزاي الك هيف نوقلت انم اباتك لضافلا ملاعلاو بهارلا سوم نقلا كلوسر
 «ءيش لكيف كيلثاكلا .نوقفاون هلوبقب لأ ىلع :هنوابقت منا نيلمك كناما ةيوقثو

 ثا نامالا دئاّمع ضعب حرشي ينامورلا ربلا ذخا انهو
 (1) 158 ةئس رايا ؟1 يف سرطب رام ةسينك ب ناجي ةيمور يف .يطعأ

 0ك ااا ا تتعلق لاكن ندر توم شل ءزع ردعت الو

 ىدأ اهسو فرش لانو اينامرج ىلا لقتنا كري رطبلا ةبغرا اقفو ةيقدنبلا وا ةيمور

 ال ا مال وا ١ يراك ةيفيبلا سوقطلاو ةئايزسلا هللا فال

 نم فيل أنلا نم هريعو نك ىسوأ سودرفلا باتك لقا سوي زام سواردنا

 مسوتو اينامرج فارشا دحا سدلنير هآر نا الو ٠ ةينيت اللا ىلا ةينايرسسلا ةغللا
 ذهعلا بانك عبطب يرصيفلا ايرتسوا كلم نم رما لاصحتساب ىعس ةباجنلا هيف

 ةفيرظ ةيناي رس فور انيفيفباتكلا رشن ذا !500 هنس كلذ ىرجو ديدجلا

 عزوو ةفيرشلا ةغللا هذهب عبط باثك لواوهو همركو كلما لضفب كلذو
 ةماع ةدئافب توي مل ىعسلا كلذ نا ديب ٠ نييقرشلا ىلع اناحم

 ىدعملا دواد سويطانغا ةينامورلا ةعيبلا مم اودحتا نيذلانايرسلا ةامح نو

 ةظوفحم شو هناميا ةروص.ينامورلا ربحلا ىلا دفوا هناف ىقشمدلا بوعي ةفيلخ

  (؟) ةيناكتاولا تالجحلا ةنازم يف مويلا ىلا

 ةيرشلا ةيكلأو "16 عاام نع بروك اانا لاسر رجح”(
 ظ ه6 ص | .هزح

 اهنع ثجببلا نم نكمتا مل ينكل اهأرنم ضعب يل دك ا اذك (؟)
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 ثاابلا لصعلا

 ايابلا باتك - عبارلا سوي يدب نيب ةكلثكلاب ةئيدحلا فقسا رارقا يف
 راد حيلست يف كارتفا-هيور يف تكلفكو هممت رطبا ىلا

 ناجةلاسر-هعفئاط ةكلْخكي همعن يعس ةيئايلوُيلا باسحلا

 ليياه درتوتتلدصاقلا نفس ٠١ .يعوسلا اطسناب

 كلذ ةحيتنو قرشلا ىلا

 ةيمور ىلا ح 16٠١ ةنس ينيدرالا هللا ةم كريرطبلا دهع يف

 لسراو عبارلا سود ابابلا همركاف ١ اشق ميهربأ انحوي هل لاقي يبوقعي فقسا

 اناا فترا » : هصن كيلاو ركذلب اي رح اليلج اباتك كرب رطبلا ىلا هدب ىلع
 نيلوسرلا بانعا راز ( روثا يف )ةثيدحلا فقسا انثف ميهزبا انحوي بيبحلا

 هانيفلا انيلا رضح الو ٠ رهشا ةدع انه ماقاو ٠ ليزج عروب ( سلوبو سرطب )
 اهلممت نأ.بجاولا نم انيارف كتوخا حالص انك فصوو دج 0 ائيد الجر

 اذه ريبدتا قاقمتسا ريغ نع اهاندلقن ىتلا ةفيظولا نا لَم ٠٠٠ كيلا اباتك
 ئوخا بحب سئانكلا ءاسور رم الك قلاع نا انرظضت يلوسرلا يسركلا ظ

 ٠ برلا هانعدوتسا يذلا عيطقلا صالخب ءانتعالا فيس انتكراشم ىلا مثوعدنو
 حيسملا نا كتوخا ىفخي الو اذه ٠ انتبغرك كلذ يف كتبغر نوكت نا لمّؤنف
 اذحابف ٠ 01 يب انا للا سرب عقال
 لمت م تناك اهنا لع اباد ةنامورلا ةعببلا مم ةدحنم ةيوقعبلا هللا تدجو ول

 انفلاس ةيانعب دقعو يذلا اسنرواف عمم ديك "راما اذهب تلمس دق كتوخا

 لاجل تيرس ب و ( ةنس ١١ 2كبق: )هتمهو عبارلا سويناجوا
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 نم اهقيثوتو اهلصو ىلع كن وخلا مويلا ضرحن نا بجو رهدلا تاءاقتل تعطقتا

 ملا ةينام ولا ةعيبلا اهمدقتثو اهسأرت
 )١( انثي ربل ةشئاثلا ةنسلا يثو 51١؟ ةئس ناري زح ؟ ةيمور يف ىلعا

 يف عقو ةياردو الع ةعتراطإ ةاشوو راسا لضفا منعت كريت ناك الو م

 « ديما هراهل لاي ناكو » دما يف هتقث لها : قفطف ميسملا بئان مالك هيلق

 من٠ ينامورلايسركلا ممدتلم داحتا بوجوب مل حرصيو اهريغو «ادوسلا دما يا

 هاصوأو هنع أمان هقفش نيطنطسق جاحلا نبأ « ًاقباس ندعم فقسا وهو» هأش

 مالا داديفالازبأ شتا معلا ئىبماو ءاناوهز اهنا ىف (5) سلا لصاويقا
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 ةيروزلا ةياشولا هيلع تدبئاف ةمكحلا يف فقوا مث دلجو سبحلا يف جزف ٠ رذكلا
 يلاولا اما :ىنأف اسي يك مالسالاب ناعي نا مثدحا هيلع ضرعف ٠ لتقلاب هيلعيضقف
 هتمامع عز ةكلبتلا كلت نم هذقني ىكلو ٠ طلاب هعاضت لجا نم همعنل امم ناكف

 يقبوأ 159 ) هنع اوقكف لسأ هنا اه : لوقشي وهو همعت سأر ىلع اهعضوو هسأر نع

 اوناك نيذلا نيرسملا يبن ميخر توصب هلاخ يري ٠ انامز اذه لع همعن

 سدور ىلا | راه لسنا هقلقي بعشلاو هحتزي ريهصلا سخن ذخا الو ٠ هيلا نوغصي

 "ا دع ٠5355 ةنس سدلنير نع ١5٠5 دومح ؟ ءزج يحيسملا قرشلا )1١(

 هركذ لع ًاتسو ابابلا ىلا مدقملا ضرعلا يفاذك (؟)
 ينابلود ليئاربج سقلل ةكراطبلا رتفد يف هعما لع قلعملا حرشلا (؟)
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 بحرف ٠ هّماب هماما ماو ا" سوي روغي رغابأبلا ىلا ألو )١( 101/8 ةنسةيمورف

 ناك و ٠ يكبلثاكلا نامالاب رهاجو 3 ةبوت باتف ةبوتلا لع هدعاسو ابابا هب

 ىلا اهلسراو ابلشم ةروص روصف ٠ هلك ىتح ءارذءلاةروص مادق كانه كي

 (؟) ميركلا ب ءلصلا دوء ةريخذ نم ةزح عم دما

 0 ةنسلا مايا باسح موقتب ذئموي الغشنم ابالا اذهان

 أريغت ابابا لعل مهلا مضناف ٠ ةمملا ةىلصملا كلت ؛ :اضق ءالعلا هللا

 (©) يطلاو تايضايرلاب ماع ناك هنال

 نبا رونلادبع سامّشلاو ىموم نارطملا امهوهي وذ نم نانثا همعن رثاب قحلو

 رونلادبع لعج ةيلاطيالا ةغالا انقنا ىت> 5500 ف : اماقاذ ايليا ني رفملاتخا

 ظ 0 ا اله

 ةاجللا اه ادا مع ان كر هر سيرك تال ايلا

 دواد ىلا بتكف ةسادقلا لئاسوو مولعلاب اهباهزاو ةزامورلا 0 ماظتناو

 حيسملا ةسدكح يف ةينامورلا ةسينكلا نا اثييمو كلذ لك مل انما ةننوما

 ابداو انيد حاجا نرايرسلا ةفئاطل نمصي يذلا اهلاصو يف مهبغرو ةيقيقحلا

 ةروص هأش دواد لسرأف مقو نسحأ نيروك ذملا بولق 2 همالكل ناكف

 ةعقاسالا نرا اضيا هيخا ىلا بتكو (؛) 1١ سوي روغيرغ ابابلا ىلا هناها

 اذه انباخك نم يناثلا ءرجلا نم 11١ ددع عجار )0

 يئاباود لدئاربج سقلا ةعومم (؟)

 سارد نع 00 ص ١ ةدس | ةدج ةكبلت احلا ةسنكلا دي رج )0

 ١14 ةنيصم يىناكتاولا ىنمصملا (4)
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 ربملا دجتتسي قفطو كلذب همعن سف ٠ هل اًملخ كري رطب هباختلا ىلع نواعم
 هتفئاطب يتأيف مجشتي يك ايكاطنا ًاكري رطب ديدجلا بختملا دي'ري نا ّلَع مظعالا

 بوغرملا حيلصلا ىلا
 ونابلا اتسناب انحوي هل لاقي ًايعوسي انهاك ذفنا دق ىلوسرلا ىسركلا ناكو

 ةمعن للطل ةيبلتق 168٠١ ٠ ةنس و.151/4 ةنس ةنراوملا ناي رسلا ىلإ ةلاسرب

 لباقيو أضيا ةبقاميلا نايرسلا نوئشب متهب نا بالا اذه يلوسرلا يسركلا رما
 اذه ناك لي مهيهذه مهكسق ةدشل هيعاسم حجت لف ٠ هاش دواد كريرطبلا
 هناب اجتمي ةياححصا رذعي :راكهنال ٠ هسفن «معن اياون قدص يف كشي لسرملا

 قثي ملف ٠ (1) حلصال اونعذاو هوابقل نهاكلا ضوع افقسا مهلا لسرملا ناك وا
 ىلإ مدق.ىتح هتبلط روكي لاز امو متغاف هديعاومل اوثرتك 1 الو ه.الكب ةلداركلا

 يلع لدت شو هرابخا نرم ةحمل اهنمض ةرابعلا ةبهسم ةيلاطيا ةضي رع ابابلا
 |بهاوس نم ىلوا نايرسلا ةفئاط ناب حّرصو هقفلاو غيراتلا لع يف هعاب لوط
 همالككيلاو 'اهيف هاش دواد دي زينا سفلاو ٠ ةيكاطنا ميما. اهتيكري رطب تعنت ناب

 ارادكاو ةقانش اباعتا تيساق, هتنعن كري رطبا انا ىلإ سدقالا بالا اهيا
 جيس رك مارتحال مهئيهاو يبعش بذتجا 50 يقام ثرطاخو اماع رشعىنثأ ةده

 نقوقج كتيوابوط ديوت نا طرشب كلذ ىلع ينوقفاوف .هتعاطو.سدقللا
 + را ًافوخو- اذه انموي ىلا: البق تناك أك انسفئاطل ةكأطنالا ةئكري زطبلا

 اذه يف بعشلا ظفح ىلع هتضرحو ابئان خا: نبا تفا دق ابعيباعتا بهذت

 ركداف. ٠ يومغ تددجت يالكبو يب قثوي ملال و انه ىلا تئجو : دادعتسالا
 -ينلحلا طابر نوطنا بالل ةيظنلا راث الا نع )1١(
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 مماجلا نيناوة بجومب ةيكاطنالا ةكري رطللا مسا نا ىبوطلا:ليزجلا بالا اهيا

 ةييطنطسقلا مهتيكر يرطب نا عم مورلا ناك اذاف٠ طف ناي رسلاب صتتخي ةميدقلا

 ةكراطباوماقا لب ينامورا 01 ىلع مدقتلاب اوعداو اورس.ج ةريغصو ةثيدح

 كيسركل ىحت 0 * قح ريغب ضيا يميلشروالاو يردكسالاو ياطنالا مسأب

 راوطاب مككرعا نرا ةجاحالو ٠ يري رابلا انيسرك ىلإ ةيعسشلا هذه ديمي نا
 نعاودتراو يلما باخ اذاف :ةميدقلاموسرلاو نيناوقلاب كسلا ودي دش مهنا انبعش

 ديدجلا بختتنملا اوديوت نا كلأسا هيلع و ١ اثع مه ةلوذملا يبناعتا بهذت : مهعؤع

 مسالا اذه نال“ ةيبوقعيلا تعن اهيلا اوفيضت نا نود ةيكاطنالا ةيكريرطبلا.يف
 ٠ بوعشلا نم مهريغو تراي رسلا معي ناك دقو اناودع اهيلا مورلا ةفاضا عيلش

 0 1١41 )١( ةنسّلتا نورت ام اوربدف

 اكمال ذب ا ل نك نأ نا لا كا تار اننا

 0 الل ارداف ا رك رع قرأ او عر 51 ماسلا

 يف يلوسرلا يمركلا يدل. ايعاس لاز امن هنعن اماو ٠ هنع أبئان .هنقيقش اموت
 مظعالا ريلا هابل ىتح يفاموراا يسركلا ةعاط ىلا هتفئاط وعدي ردصاق لاسرا

 ةعبب لانيدرك سوينوطنا هبئان باتكب اعوفشماباثك دواد كري رطبلا ىلا لسراو
 ةبب رعلاب ماكتلا نسحي ًادصاق ةنسلا كلت يف قرشلا دالب ىلا دفوا مث" اني روسةسيدلا

 دارم ناطلسلا نم نامرفب امهبعص او نيبهار عم روص فختسالييباه دزنوُل هل. لاقي

 .قورشملا دالب رئاسو ميلشروا سئانك دقتني نانهل صخري هيف ثلاثلا ناخ

 »١« دع ” ةقودنص ال.ةنازخ ةيناكتاولا تالحسلا نع ٠١

 »*« بلح ةيالقب ةكراطبلا ءامنا لودج يف ةنسلا خيرات اذك
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 ىتك دصاقلا اذه عم ناكو الل ناقل هلت ل زوو

 كاذب ةمعل سبفا كري رطبلا هاش دواد ديأت كلضو يكري رطب عرذو

 نب رف اجاوخلا بالحب هليكو ىلا (اموصخو هريغو هيخا نبا ىلا ابتك هجوو

 عرغيو ةصرفلا هذه منتغي فنا هيصوي نيبيجلا يذب فورعملا عيرق روصنم
 يع باح ىراصن نيب اهيجو اذه رفس اجاوخلاناك و ٠ قافتالا ماتا يف هدهج

 تاكل طلاق اؤمنذفو لبقا : اهرلا ىلا دصاقلا جتنا || مه« ماكحلا ىد

 د.هاو اهرلا نيب تارفلا ءطاش 0 يذلا ياحيا رام ريد ىلا هوذخاف هئاقل ىلا

 اليلدصاقلا عم ضوافتو كانه بئانلا اموت ناربطملا رضف عاج الل نيع ثيح
 مهيهذم 0 يك ثمدق كنا سعشلا نيب عاذ دقل : لاقف ٠ مايا هن الث ةدم

 نم كري رطبلا منتما اذملو ٠ ماكملا ىلا كمودق ربخ غلبو مهيسيدق ءرحتو

 ناف هعساب قافتالا ديبات "ىلا ضوف دقو هئيحمب يغش ثدحب الل روفمحلا

 متخو لانيدركلاو ابابلا اهلسرا ىتلا بتكلا هياء ضرع مث يديب هلك هريبدت
 نيينالعلا يدي ولوهسؤن كري رطبلاهجاوي نا دصاقلا دبتجافهتااك وا انايب كري رطبلا

 يف مولملا نو أرغب انابش هيمورىلاثعبي نا هيلع ضرعيو : رعأ اباهافش هضوافيل

 الفةيب رعلاو ةينايرسلاب عبطت يكل ةيلع ابتكو نايرسلا مساب ةصصخلا ةسردلا
 ةروص هاراف .ةلاسملا يف هحافي نا مزتلا ةعنامحو ةعفادم بئانلا نم دداقلا دجو

 رومالا هذه هيف ةحورشملا همعن باتكو ينامورلا يمركلا عوضخلاو ناهالا

 سروفسويد ض ةرويفوديقلخلا ممجملا لوبق ىلا لصو ال هكل هيلع مفوو اهلبقف

 التلف لمس اذهب لب لاو ايل قفاوز هه الف كك احمتم قفزت
 ىضنضا هناو اخيطوال ايمان ناكس روقسويدنا لع ةغماد تانيب هل درواو دصاقلا
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 هبجو دق نراك يذلا اموت رارقأب دهشتساو هتريرج يف هل اكيرش كلذب

 ةيمور ىلا

 هدياو ةمعن هيلع قفاو يذلا ديدجلا وقتلا باسح لوبق هيلع ضرع م
 باح ىلا دصاقلا فرصني نا دارا هنكل ٠ داقتعالا لئاسمل نعذأف ٠ ابانلا

 مدقاماذا + هل لاق ٠ هلوبق ىلع ائيشف ايش بعشلا ديوعت يف وه دوجي نا دعوو

 بئانلا رقأف ديدجلا باسحلا اماو ٠ ءاشن اكهضوافتو هلباقل : بلح كوي رطبلا

 بضغ جييعي الثل فئاوطلا ةيقب نودثاآلا هةرارجا نكم ال لاق هكل هت

 ةبلمسل مهيلع ةيناهعلا ةلودلا

 جلصلا علم ادع تالللعتلا قلت بئانلا نا دصأقلا ىار 1

 سيسو هينامرق دالب ىلا رفاس دواد كري رطبلاب عاتجالا نود لوحي و بوغرملا

 مم تاقالعلا لاصيا يف رفس اجاوخلا طسوتب دج ثيح يلح ىلاذاع مث

 0 د2 دي مانا لأ لو اش اعرب نارلملا اعف "2.2 ك1 اعلا

 "ديول كريوطلا طانمهةافتا نا هوباجاف ٠ همعنل مثدعو زاجنا ُس ةفقاسالا

 فنرا نم ةريغلاو مدخلا نم هلذب أم لك مم نكمتتي مل دصاقلا اذه نا ةلجلا ىلعو

 ناميالا اوقنتعاف ٠ براقالا نم هءابتاو رفس اجاوخلا ريغ ادحا 0 ل

 كلذ ىلع مهلمحي مل هنار روس عم 07-0 مو نامالا روتسد ىلع اوعةوو سدقملا

 (1)همعنولانيدركلاو ابابلا ىلا مثري رقن 1587 ةنسيف اولسراو : يحلا ماما لا

 رفس ناميا ةروص اهيف قاروا عبرأ ١ 14 ددع ةيناكتاولا تالجسلا ةنازخ يف ١ ظ

 ةلاسرو٠ لائيدركلا ىلا ةيناثلاو ااملا ىلا ةدحاولا ام وم ناي رسلا مس اب ناتلأسرو روصنم نبأ

 ا م ا ةبككا ٠ دنال دصاقا ىلا دود كررشبلا
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 ماسوب هيلع معناو يلوسرا رصقلا 0 أمم ىتح رس اجاو ل ابالا "ىصتساؤ

 )١( ةيهذلا ةلساسلا

 مس طل 0 0س

 كا
 بلحو -- ةرصبلا يف مث - سراف دالب نم ادب قرشلا يف تالاسر حاتتفا يف ١!

 نيلسرملا نم بلح يف نينطونسملا لوا ٠١ يناسمورا ماسلا ربخ

 ةيقاميلاو ا امو لصوملاو 7 رايد
 يلوسر بئان مساب ىنيثال ففقسأ بصن

 ءاد:هأ 1 رايد ف ناينا ظ

 ينادلكلا لوالا فسوي

 دالي ىلا مودقلاب جنرفالانابهرلا مش تبث دقو رشع عبأسلا نرقلا لخدو ١١

 بنش ٠ ةينامورلا ةعيبلا ىلا ماهضنالا ىلع نييقرشلا نيويسملا اونيعيل قرشملا

 دالب ىلا دنملا دال نم عباسلا ةريليلفا ابالا رماب اولقتنا نوشظسُعو الا ناهرلا

 ٠ جنرفالا راجتا اهلا ددرتي ناك ١515 ةنسنابغصأ هني دم يف الوا اولحوسرأف

 (*) يفابسالا ربسورب بالا مهيلع مدقملاو نويلمركلا مث (؟) نويشوبكلا مهعبتو
 لود رهو نسا نطتلكا الا( ل ياع وريوال هعدق يذلا رب رقنلا ع+

 58 دوم ١ ءزج نايكلل يحيسملا قرشلاو 1 ةقودنص ؟ ةنازخ ناكئاولا تالجح يف

 اسأل رك كني ةقانلا ةقئاشالا ودع ٠ نإ ريخا دق ةرثوال نكو 2145و

 0 ع ل 2 ا كلا
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 بالا يبهسيئر .نراكو ةرصبلا ةنيدم ىلا نويلمركلا ءاج 158 ةنسو
 ناب ردنا: كررت هباده سرطب راز بلحي هزايتجا دنعو ىلاغتربلا سويليسأب

 ةرصبلا عبأل وةيكيلئاكلاةعيبلا ىلاهتلاتسا يف دجو <17 1704 ةنس»ةبقاعيلا

 هبصلاو نييحيسملا اهيحاونو ةرصبلا ين دشري ناكو ٠ ناشلا كلذ يف هبتاكي راص
 )1١( ناذمعملا انحوي رام ةذمالت مهناب 0 لا مثو

 ةاناع ىتتامباذتجا نم ناهفصا يف : اوناك نيذلا نولسرملا نكم اة

 ١( ةكينالا ةع..ا نضح ىلا تاوجلا كلت يف نييتسذونملا نمرالاو نآيرسلا نم

 مافن نيدبع روط نم ناك ني روك ذملا نييتسفونملا نايرسلا لصا نا ليقو

 سرأف دالب ىلا (*) كتلرومن ناطلسلا

 زاريشوزي روت اودصقو ءابطا مسأب دالبلا كالت نوروك ذملا نولسرلا فاطو

 رس اوحنمو اهيف نينطوتسملا ةبقاعيلا نمرالا نم ةعامج ميوقلا نامالل اوبستكاو

 توملا لَم نيفندم اوناك نيرعبص ريخ نم نيدولوم لافطال ذرعا
 50000- جنرفالا نولسرملا أبلتحا يتلا ندملا صخا نمو

 نولي ارا ا ناو ال تاع لما نمل كاملا كب نا يع
 ةنس' يلافال يد سرطب ينامورلا حئاسلا اهنع بتك دقو ٠ نويسنرفو ةقدانبو
 روس جراخ ةعقب ع ىه اذاف لحي نيرويسملا نام ترز » ٠ هصن اما "68

 ةرواجتم عبرا يثو اهنم ةبيرق مهسئانكو ٠ اهتادحتسال ةديدجلا امل لبق ةنبدمل
 كي 2 ننال نزلا لاو للا ١

 114٠ ص ةيطحلا راث الا "5

 اذه انباتك نم " ددع مجار ٠نارفعزلا ريد يف ظوفحلا ةبقاعيلا ةكراطبلا رابخا ><'
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 ناتسينك نمراللف ٠ يومحع دحاو لخدمو دحاو *أنف اهعيمجلو هعمب يف

 ىلع ةسينك مورالو ٠ ءارذعلا 0000 هي

 | ا 1 رام مسا يلع ةدحاو ةنراوللو ٠ الوقت رام مسا

 ميقب اهيفو اهأ 0 نم عسوأو لمجا 5 دقو ةدرفنف ةديسلا انّئ- ةماعلا اهيعسلو

 ليساب بالا ندل نم ةرصبلا نم ةلاسر يعم هلو (١)اياده سرطب مهكريرطب
 هتيفلا هيلع “تلد ايلف ٠ اهافش هايا هغلبال روكذملا بالاهينعدوا مالكو ىلاغترنلا
 يناراهث هلئاضف لو اهبتاك ىلع اًينشم اهارقف ةلاسرلا هتلوان اًقيطل ابيدا اروقو ايش

 ١١0 ةنس ىلا هدهع ىقلري طخلا فير ظل ريثك اهدءا ينايرس لحنا يباح

 ييييسم هارتشاف اهيلع اواو: سا موي صربق ةريزج نم كارئالا همنغ دق ناك

 هب هحنافا ناب تيدوا يذلا يالك كر , رطبلا معس |[ و * هب هأتأو مم

 ةلاقملا "يلع 11 نابي ةيزق ىلا يمارتحاو يتايحت أب : ينباجا

 (؟) هدنع نم يحورخ دنع

 .نويشوكلا نابهرلا مث يلح يف ةيكيلثاكة لاسر حممتا نم لواو '؟
 رئئموي نييحيسملا ددعو نويعوسيلا مث 11717 ةنس نويلمركلا مث 1797 ةئس

 نايرسسلاو نمرالاو مورا فئاوط عبرأ نم مثو ( ؟ ) سفن فلا نوعبرا ايف

 ًاددع لقا ةئراوملا ناريغ ٠ ا[ ط نرك اوناك مرثكا ةكراطبو ةئراوملاو

 ه86 صا ةيقرشلا ةبتكملاو !١٠1ال دومج" ءد نايك 1

 ؟ ىو 1 ضو 3ز 6 ودغا# 38ص ةيطخلاراثألا <*

 ردنكسا بالا ٍةلاسر ينو ” دع 451:صو ”:دع 848.ص ةيطخلاراثآلا ؟
 " نع 4*4 نم نست فلا نورشع لمَكلا
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 كيلثاك موكل لام يتئام وص اوئاكو

 كلي ودل[ هل مهلهجل ةمج بعاصم مثرما لوا نواسرملا كئاوا قالو

 مرحلا مثراهشا لب نيلسرملا نم مروفنو مهبهاذمو مهدئاوعب عيشلاكلت ءاسائر
 ةيفخ نوبهذي اوناك لب اولشفي مل نياسرملا نكلو ٠ مهلا اوقثا اذا متاياعر ىلع
 ٠ ةدابعو ىوقل يوذ اوناكو مثدأشرال بيلاسالا ذاختا يف نودنفتيو توييلا ىلا

 ظعيو و يوما ءانفلا وهو ةنراوملا ا دنع فَي نأك لسرملا نا لق

 انلا ناكو )١( جراخ نم يمورألاو ينمرالاو لخاد نكرم ٍلوراملا هعمسق

 موف كاذ نوفخي اوناكو مهميلاعتو نيلسرملا كئلوا نم نيبجعتم

 . :رورشعو ةسم مهعبتف دادغب يف ةلأسر نويشوبكلا حتف 15155 4و

 نيذلا نابهرلاو ٠ ةرطاسنلا نم نونا وا نوعبسو ةبقاعيلا ناي رسلا نم اتيبنوثالث وا
 (؟) اصنحت ني رشعو نيتئامو أسق رشع يثثا وا ةرشع اولح هوعبت

 ةسياكلا ىلا اووضنا دادغب ةبقاعي نا نييشوبكلا نيلرملا انآ يف دروو .
 ل سلسوي يردابلا مباحو ةلئاع نيعبرا اوناكو عرج ةيكيلثاكلا

 لسرملا كلذ يهب !61 50 مسلس ةافورثا و نيرود ملا

 9 ةكلكأ ل اوزاحناو ةرطاسنلا مهعبتو مهسوسي
 ريغ نايبصال يحيسملا يلعتلا حرش يف نو دك نرلع كيش ولج ١١ نذر

 انو نابشلل ة ةي ل تايوخا اوفلاو ٠ انوفداصي اوناك يتلا بعاصللاب نيلآبم

 0 ل ل
 هو” دع 46٠ ةيطحلاراثآلا ؟

 ١18 ص قرشلا يف ةيكيلئاكلا اسنرف : ؟
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 مدهع برقا ةصاخ (1) ناعذالا ىلا مثريغ نم برقا ةيقاعيلا نايرسلا ناك

 وحانما سَ مكريراح هياده سرطب لهاستو هيك هس اجاودلا ءادتهاب

 لما رس كيو دق مهميلعت يف نوبغارلا ناكو و مثريغ لبق مهتلاةسأب نولسرملا

 سادقلا عامتسال ةنراوملا ةسييك ىلا أروطو مهضعب توبي ىلا ًةراتو ةرات مهزانم

 ىلا مثريغونانبل ىلا مهنم برهو مهضعب سد نياسرلاب ىشو اماط دقلو ٠ ظعولاو

 امل نكي مل ةيكيلثاك ةعامج كاذ ذا نايرسلا نم تفلأت هنا ىراصقلاو ٠ هيمور

 رك ينالا ناجيخا سواردنا ىلوملا مهل مف ضيف ىتح اهمسأري يحور سيئر

 نييشوبكلا نابهرلا نم ةئذ نماثلا ىنابرا ابايلا لسرا 15:5 ةئسو ٠١

 او واكد وزانكيلا انا ةلنبارويرخ انو :نيرربنلا نيب امو:قرشلا دالفاؤملا
 أردئر لدزرابنا تاانل انستا نحو ٍبالا دبع اولخو. بلح ىلا اولصوف َنيِلجاَ

 لجو ركب رايد ىلا نيلسرملا ءالود قفارف ًادج ارويغ ناكو (؟) نييشوبكلا
 دصق يلاهالا نوببطي اوذخاو مهسئر عم لصوملا ىلا اوهتنا مث عهنم ةسخع اهنف

 ٠ ركب رايدو داذغبو زيزوت ىف اولتقااك م.يف سانلا بيغرتو ةشيعمل 52

 فرار كيرو انا اءازلا لفل ديما لآ عيبحاو خوملسملا ىتح ىلانلا 3 لا

 (*) دادضالا مهنع نوبذيو كلذ ريغو 7 انعسو ًازرا مهلا نودهي اون

 نوسراوب ري وقلو 6 دع 40؟.نص ةيطخلاراث الاود هص تاكبب لصنتلا ٌءايح ١
 5/8 دع | ف ه5 ص

 ركذو 1 م ا 3

 سيراب ىلا ةيصوت باتك لسرملا اذه نم ذخا هنا هتحايس باتك يف نو“ سايلا يروحلا

 ظ ريمالا هيخا نبا ىل
 ا دع 515 ص ةيطخلاراثالا *
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 نوظعي اوناكو نيفندم ٌمودحو الفط نيسمخ نم رثكا اوذمع بطلا ةجحبو

 ةرطاسنلاو ةبقاعيلا ءاسور مهاعدف مهبولقيف مهمالك عقوو نييحيسملا نودشريو

 نييحيسلا ليم ىلع ليلد كلذ (1) مثاوثمل الحم مثوطعاو ٠ مهسناك يف اوظعيل

 سوط نوقفاوي اوناك نياسرملا نا نيبتي كلذ نمو ٠ ةدلبلا كلت يف مهلا

 هدئاوعو ينيتاللا سقطلا ىلا موليمتسي ملو مثدئاوعو نييقرشلا

 يف رخالاو ةرطاسنلا ةعيب يف دحاولا :ايعالاو داحالا مايا نوزركي اوناكف

 ُط نوظفاحيو توببلا يف سانلا نودشري تدسلا مايا يف اوناكو ٠ ةبقاعيلا ةعب

 (؟)ريبكلاعوصلا يف كمسلا لكأ نعنوعنتمي اوناك مهنا ىتح ىهتاعاطقو مهماوصا
 ةحرابم لع مهلمح ام نيقاشملا كلوا ءاستور نم اوفداصنامز دعب مهنا ريغ

 تاقشع اراها الا ه1 فيضع كادت ممجلا رماب اهيلا اوداع مث لصوملا

 ناش لحا نم ناش ءادتها كاذذا يسارع خومو : (#) مثرمأ تبث يتح ةميسج

 (1754)9 ةنسمهدي ىلع هكلشكما لبق ليلا دبع مثدحأ 5 مثاك ذاو ةقاعيلا

 اهوذب 0 | 8اس ردك يلا دبع سامشلا نبا قوما يناثلاو

 هداحتاو شوقلاةيرق يف ميقملا ةرطاسنلا كري رطب ةحلاصميف نولل-رملا دجو

  مهحصنل نعدي 0 ٍنامورأا يسركلا عم

 ىلع اينيتال افمسا يلمركلا بهارلا سوادت ماقا يلوسرلا يمركلا نا م4

 ةكيب .ةغاق,لصوملاب ةرهاطلا ةغب قرش يو ١ نع 5١١١١ ض ةيططا ناثآلا 1

 نيلوالا نيلسرلل ةسينك تناك اهنا دلبلا خويش يوري ينيتال بيلص
 ا 141-47 ص قرشلا يف ةيكيلئاكلا انرف

 ادع ه١" ص ةيطحخلاراثآلا ٠
 64 دع "137 ص ةيطخلا راثآلا
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 كك ا قردلا ىف نيلسرملل اريدم نوكيل 4١ نابفصا

 زاكو يلم ازتارب سواثميطسوادت 0 ديدش د ا :ا ىلع سرأف 2

 ! "ل 1 0 قب انيدسس هلا ريغدغلابل نواعم

 اخو نيلمكلا نايهرلا ىرم رفنب دادغب ىلا هحوتو 1 ةنس ىنإ 3

 ًاينتال افقسا يلوسرلا كمان سبا دالب ىلا نمال

 اا كا اك نأ لرش ةفمزاملل تالايرلا راك لا نآلا دمنلو

 هل معس و باعلا يفدحاج:!نيملسملاىدا يتح : ايد ىف ازازعا لان ىنوكلا

 امل هنا هنع ىوريو ٠ ةبقاعلاو ةرطاسنلا سئانك يف فارتعالا عامساو ظعولاب

 دعب و أهذخا ىلاف شرغ ةيام هلا يدها ليقث ضرم نم يلاولا قيقش ىفش

 ةنيدملا ىلا ةلجدلا هايم اهيف يرجت يتلا ءاملا ةانق مميلصت يف اهفرصو اهلبق ماحلال
 نامالا ىلا سأنلا ءاعدتسال ةمات ةيرح لانو هدهز تيص عاذو انحوي ءاعركل

 [ىلقاعي ويدرامو كب نايدإ ةرطاسن نم ريثك هدي لع لبتقاو هيلا سانلا لاف

 فوخ يف نيدرامو 2 رايد يف ن ركلتكتلا ناي رسشلا ناكو ٠ ىكيلثاكلا ناميالا

 ةبقاعيلا كري رطب نم لصتم

 ل تملا رقل نيالا طيقوب يتارطم مركم كاثكف ةرطاسنلا أما

 فترايالا يف اوتبثي نا دماب هبعش ىلع ناهف ٠ لوالا فسوي مسأب اكريرطب
 مهتعبت مث ٠ ةرطاسنلا كري رطب يشوقلالا ايليا ةمواقم نم هوقل ام عم ىيلثاكلا

 ةبقاعيلا ضعب اضيا مهلا ىمتناو نامزلا يدات مم ةيقبلا

 ؟ دع أنه غجار ١
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 هلك

 »١« باع ةئدم ىف

 نيمضنملا لع ةسائرلا اولوت نيذلا نويكاطنالا نايرسلا ةكراطب ناك ال
 00 مباسلا .نررقلا طساوا يف ةينامورلا ةعيبلا ىلا نيبتسفواملا نايرسلا نم

 ةزجوم ةذبنب مهنع مالكلا ردصن نا انيأر بلح ةنيدم يف هرم اولمج دق

 : لوكتف ةروك ذملا ةنيدملا يف ةينارصنلا مني راوت ىلع يوطنت

 ءأوثرب مما بلح ةنيدم ىلع اوقلطا اي روس دالب ىلعنوذودقملا ىلوت.اال
 اوظفاح يلاهالا تراريغ ٠ يقارث 0 يف ةينانويلا ندملا ىدحا مسأب ًءادتقا

 ينثالا لسرلا دحانامعسزا ةيدقلا راث آلا يف ءاج امو ٠ ميدقلا ىلصالا رعسا لع

 نيربشقو جبنمو بلح يف ةيليجنالا ةراشبلاب ىدان روبغلا ناممس ىمسملا رشع

 عبسلاندملا ة همدعم يف بلح ي- 31 ناكو ٠ شروقو همغزو ني رافو طاشيمعتو

 يسركلاب يتبلوب ورتم 56 طسوت نود اسار ةقلعتم اهيسارك تناك يلا
 0 جو نوطولب و هرصانخو هيقولسو ةلبجو ني رسنفقو بلح شو 3 اطنالا

 ةسينكلا ةيقب مويلا ىتح عبارلا نرقلا نم تلسيتلا ةميدقلا راثالا ةلمجنمو

 50 نيذلا ةفقاسالا رمشاو ٠ ةي واحلا عماج نعم مويلا دهاشت ىتلا

 زي ران 0 يكاطنالا 5 ىلا لقت 5 سو.داطسوا نك يلح

 ممحملاو *41 ةنس لوالا ينيطنطسقلا عملا رضح يذلا قاقا مهنمو ' يبي

 رام ةمالعلا ايكضري رطب ةطبغ هب انفحتا ام اهلك ةذبنلاهذه داوم بفطتقت ١

 ةعوبطملاو ةطوطخلا ب هكلا نم اهيفةدروملا لوقنلا عيمج جرختسا يذلا وهويفلاثلا عارفا سويطانغا
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 قاتلت وأ منو: ةنلس نيسمخو نام وحن هتيفقساة دم ثلاطو 0١+ ةنسىسسفالا
 هللا نب يف نا هميلعتو هديدحت ىضماو +0 ١ةئس ينوديقلملا ممحلا رشح يذلا

 فرع ىلح فقسا نيئوطنا ىنعا هئافلخ دحا نا ريغ* ادحاو امونقاو نيتعيبط
 نم هريغ عم ه4 ةنس كلا ناينطسي ه هافنف ينوديقللا ممجلا ميلعتل هتمواقب

 ا رطب و جبنم فقسا سنيسكليف مهر ,مشأو نيئسفونلا ةفئاسالا

 ن.رسنق فقسأ 000- فيعسأ ساونو يا فقسا نيطنطسقو

 و ا قا اهرثو دما قنا !ًزاَمَو

 ايروس دالب يف 5-5 نيتلا نيتقرفلا ىلا نيمسقنم بلح ويحيمس* ثبلو
 ممجلا ميلمتل ةعباتلا ينو كلا يدير قضاغلا أف ترتلا ذم نئربنلا نيو

 ات كل اكو .حيسما يفةدحارلا يطلب ةئالا يو ةيب ةعلاو ينودقلملا

 ةدح لع نيتفئاطلا نم را عا ظل و تولت ةنقاشاو قا

 بانكب ريبكلا ليئاخيم هقحلا يذلا تسرهفلا كي دروو ٠ رخالا دعب دحاول
 اري رطبلا دهع ذنم نيييوقعيلا ىرايرسلا باح ةققاسا ءامسا لوطملا خيراتلا
 رشع يناثلا نرقلا رخا ىلا ينعا همأيا ىلا « 61ا/-ا/1+» سفايرق

 | ةقرفلا نذل م بلح ةنيدم ىف تبعشل 717 ةنسو

 ةقرفلا تنعذا مث نيقيرفلا نيب ماصخلا لاطو ةيتلثونملا ةلالضلا ىلا تزاحنا

 «به نييكللل ةيتئثونل
 نيخر ملا ضعب اهفصو دقو ىربجلا ةسدنكلا لع نيلوتسم نوِجلملا ناكو

 رشع عسانلا سأرلا ةرشع ةيداحلا ةلاقملا يف ريبكلا ليئاخيم خعرات نع
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 شو )١( ريبكلا عماجلاب فورعملا يبرغلا عماجلا هاجت ناك اهعقوم نا » ٠ هلو
 ليقىتح ىراصنلا دنع ةلظعم تناكو نيطنطسق ما هناليه اهتنتبا يتلا ةسبكلا

 نم ىراصنلا ءاسؤرل ةلغب اذكو اذك دحالا موي اهباب ىلع فقي ناك هنا
 « (؟) نيفرصتملاو بادكلا

 بنو بسحت تناك يربكلا ةسيكلا هذهنا رك ذي رييكلا ليئايما ريغ
 نوتتس اذ ارا يعم نان :نساوبأا ب |داورخ دا اشنع زوما بكفسالا فاق لا

 0 ةسيبكلا هذه تناكو ٠ قاقا ابلث اوأ اهعسو 6 هناليه ىعسب ناك ةسيكلا

 اهنع دروف نيبب وقعيلا ةقرف اما ٠ فقسالا هيالق اهبناجيو « هللا ةدلاو » ناونع
 سويطانغا رام ةمالعلا اكريرظب ةطبغ 11١5 ةنسس هريشنب مث ينايرس خيرات يف

 ٠ مهفقسا ةبالق اهبناجبو بوقعي رام مساب ىعس ت0 نست ل يناثلا مارفا

 ف رشع يداملا ررقلا لئاوا يف بلجب دجو نيترركذلا نيا ادع امو
 ظ فقسا نود دبعم كلذك ا نأك ةيرولعسن

 نع ةعاسلا روكذملا ةينايرسلا خي راوتلا باتك يف دروام رابخالا مهلا نمو
 لسور لسا حيه 121 22 ق2 رسام راق قولا سناك

 نيذللانيعماجلا برخ أو بلح يب رغنشوج لبج يف الوا لح بلح ةنيدم رصاحي
 اهينارطم بلح ماح نسحلا وبا ىدتسا برملا تدم نا دعبو ٠*٠ هيف

 سيكرس نايل يدنقا فسوي عطل رشف يذلا هتحشلا نبأ خيرات ف درو ١
 ىمظعلا ةسيدكلا انتسب مظعالا اهدجسم عضوم ناكو ١ ص عساتلا بابلا يف ينايرسلا
 نيطنطسق ما هناليه ىلا ةبوستميثو ٠ مورلا مايا يف

27 



 كرم ةلجج عم نيبكلملا نارطمو نايرسلا نارطم نوشمت سوي روغي رغ ينعا
 (0 اكل الكر ةرواشمل داع الف < نيعماملا هاني مهر مأو نيرجيسملا

 ءايقلا وهو ًاديدج أباب نيبجيسسملا ىلع اوحتفي الثل بلطلا كلذ ىلا اوبيجي ال نا
 موي اوعرساف نيلسملا نم آفولا رما كلذ مالا معي الف ٠ تبرخ الك مماوجلا مر
 0 ا اكو يوت قامت سنك اًولجدو اهورمدو. نش كلا ىلا جلا

 هيف اولصأب ارح أهنم ةيبونجلا ةهجلا 2 أومتشو روصلا اوقزمو حبذملا يبوراكو ميلا

 اوبهنو ٠ ةرطاسنلا ةسيكبو نيكل تناكو هللا ةدلاو ةعيب كلذك اوعنصو

 :رارلمو ةيكأنا ىلا نينوديقلخلا نارطعم بروف نيالا ييالقو سئاكل
 0 5 ىلانايرسلا

 ىلع ىراصنلا لزب مل لاق »ربخلا اذه دي'وي ام ةنحمشلا نبا باتتك يف دروو
 ذخأف ةيامسو ةرشع يناث ةنس بلح منرفالا ترصاح نا ىلا ىربكلا ةسيكلا
 1 مو سكات تاهل نإ ص نب نسح وبا ىغاقلا ف

 تايقايلا اماو » لاق مث ٠ «5» بيلصلاب ىىرو ىظعلا ةسينكلا اهتلمج
 ف تناك اهادحاف عماوج اهريض يتلا « ىرخالا ثالثلا سئاكلا ديري.»
 (*)«ينوليبلا مامحبرقب ةعبارلاو ٠ ٠٠ نيياطملابرد يف ةثلاثلاو ٠٠١ نيدادحلا

 لخاد ,ذثموي تناك نينارطملا يتيالقو سماككلا نرا كلذ نم جتبتسيف

 ىفناكو ٠:ةنيدملا نونطقي اوناك نييحيسملا تاعامج نا ذا روسلا نم ين ةنيدملا

 روك ذملا خيرانلا نم 584 ص 741 لصف 1
 ,٠ ص مساتلا بالا ؟
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 يلقرحلا اموت سرد هيف ليغرت ريد اهربشا ةريثك ةريدا اهحاوضو بلح

 مباسلا نرقلا لئاوا يف ينايرسلا ىلا ”ينانويلا نم ديدجلا دهملا ةمجرت بحاص

 نييكللا دنعالي اح يفةنراطملاة|ساس ثداوحلا كلت رثا ىلع مطقنت مو دسمتل

 روك ذل . فتوشعت سوي روغي رغ دعب نايرسلا دنع مأق دقو * نايرسلا دنعالو

 سويسانتا كري رطبلا يلح ةيفتسا ىلا هاقر يذلا يواهرلا سويظادنا ةعاسلا

 ىذلا سويليساب هفلخو ( 11-١١55 ) ىللملا هرطق نباب فورعملا نماثلا

 امدفاسا كا نسر 17 ل ك1 كلا ليام تاك ةئقنا ىلا ءاقر

 روحي سويسونويد كرب رطبلا اهتسائر هالو يللا يربعلا نبأ سويروغيرغ

 نيبكللا را ىلع لدتسي يربملا نبا خيراوت نم ةسبتقملا لوقنلا نمو

 غِ نولصي اودجو هالعا ناتروكذملا اههاتسيك تطبض نا دعب نآيرسلاو

 ةومصلا يف لاق ٠روسلا نمض تناك أبنا بي رالو ٠ مهب ةصتخم ىرخا سئانك

 تدل |" دو نار 1 نال موي” ينايرسلا يندملا هخي رات نم "9

 بلح راوسا تمده ةلزازلا هذه ينو ٠٠١ طق اهلثم ثدحي ةديدش ةلزاز

 ةسينكو ةيكاطناب نانويلا ةسينكو ٠٠ سارغبو رزيشو صمحو هامحو كبلعبو

 ف انتسينك مدهت ف ٠٠ ءانبلء ونش برلاف نحن اما نايسقلاب ةفورعما جنرفالا
 « لخا هيك اطن' يف سئانك ثالث الو ٠ باح

 كح خا 46 ةيفلاع وو دلل زيراتلا نم ه١٠ ةحفصلا يف لاقو

 ذوهتسا 13٠ ةنس اهئارطم كاذ ذا “تنكو ةيبلحلا انتسيك فقس اوبرخا دق

 من ةعلقب سلا ف ينوجزؤف كواملا كلم وك الود ةمدخل تبهذف فوكلا ىلع

 ةسعي يف نوعمتجي !وئاكمهبلغا نكلو عار نود ةيبلملا انتفئاط تلظ اذكهو
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 : مموبسو مثولتقو رتتلا مهيلع مجردهف نيبكلمل

 ركذ ةينايرسلا راث الا تي دري مل رشع ثلاثلا نرقلا طساوا دمب نمو

 الرهن رد كلام لق لإ داو دع قيام اا ةذارتلا لكناو | ئتحك لود ةنقانسإل

 ادي + اهريغو اي زود نمو ايبخاوتإلا ٍتلخح نم ةيطاق نييتملا اودابا هالو
 هئلاسر ىف ناي رفا يربعلا نبا سويروغي رغ يا رصاعملا دهاشلا لوق كلذ لع

 سبحديلا اوزع ةفقاسالا ضعب نا هغلب ذا 158* ةنس نيكل 5007 ىلا

 فِ ةبغر يل نكي مل” هفورحب هصنام بدك ةيكريرطبلا ةدسلا ىلا ءاقئرالا

 اذ ا يفق دف الاف تاقلاب زق تدان قال الو[. .ةيكرتولعللا

 اينث  ةولخلا ىلا ًادج قوتا "تب دقو قرشا ةيناي رفم يفني رشعو برغااب ةينارطملا
 ءادتقا ةيكري رطبلا ىنتا تنك يفا ضرف ىلعو ًانلاث ٠ انبه ةحارلاب زئاف ينال

 ٠ افصفص اعاق برغملا تايشربا تسما دقو اهانمتا م لع مويلاف !وفلس نيذلا

 امل ردم ىنمتأأ + الكيف ةيدان بحتت :ةتلمأ دقو هك اطنا ين

 وا جبنتم وا بلح ةئشربا ىلا قوتا له ٠ طئاح ص لوي نم اهيف قب مو

 تايشربالا ةسائر ىغرا له ٠ اهتمرب ترفقا دقو نارح وا اهرلا وا سقدلق

 ايذولقو احمجو ابوجو اروسيلقو اقرعو نيبقل ينعا ةيطام لوح يتلا عبسلا

 )١( دحاو تيب اهيف قبب مو رجرجو

 رشع سمأاّلا نرلا رخاوا يف الا بلح ىلا اودوعي نا نييحيسمأ جتيمو

 رمل حمس مل هلا ريغ ببكلا ضعب ىلع ةقلعلا يشاوحلا ضعب يف ءاجام ىلع
 كلذل اهيلع قلطا يتلا ةيحانلا يف اهراوج يف اونكسأ لب ةنيدملا لخا دةماقالاب
 همم سس سس للا

 +8 - 403 ص ”يسنكلا خيراتلا
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 بلح راوجي ةديدج وأ باح ةديدج مسا كسلا

 ةيسفطلا تاولصلا كالا را ىف ءاجدق ةنراوملا نايرسلا نعف

 اة ا ةبتكم يف وهو ةنسلا دايعا مايال

 رام ةسينك يف اونفدو بلح يف اوفوت نيذلا ةنراوملا ةنبك يناسا نايب  ةيلاتلا
 ةيامعبراو فلا ةنس يا ١5484 ةنس سلح ةنراوملا ةفئاط تلخد ذنم سابلا

 ' د - .[ .

 بلح ةندم فقسأ ٍنوراملا سونامرح هرر> ٠ هيحين“ نيناكو سو

 )١( قحتسما ريغ

 )١ يني دبعلا ىموم يروخلا ٠ ينورصحلا هللااطع يروخلا ينيدبعلا ىموم يروخلا ٠

 ينوعزبلا بشوح يروحلا ٠ يتيشدحلا دواد يروملا ٠ يناندملا بوقعي يروحلا ٠الحوري
 ينارشنلا دواد يروخلا + يلورصحلا ةداحت ٠ مهرب يروا © يئارقنلا سابلا يروذا

 يناندملا ٠ قشمدلا ىسوم يروخلا ٠ يلابلا فسوب يروملا ٠ يتشم ذلا سجرج يروحخلا "

 ارهون ريد نم سنكرسم يروخلا ٠ ىتيقواسللا سنكرس يروملا ٠ ينابلا هللا قزر يروللا ٠

 ينارشبلا بويا يروا ٠ ينارشبلا سوك اب يروخلا ٠ ينالوتلا سجرج يروملا ٠ سقلا
 يناندملا سايلا ٠ ينارشنلا انحوي .تكيسروجلا ٠ يلاندملا ليئاربج سقلا ٠ هللا جرف سقلا

 ينيدبعلا ٠ ينارشبلا فسوي يروخلا ٠ ينارشبلا فسوي يروملا ٠ ليئاربج كيروحلا

 ناعيجالا ٠ ينارشبلا هداحت يروخلا ٠ ينورصحلا انحوي يروخلا ٠ ليئاربج كيسروخلا

 يناندملا ٠ ينازوابلا هللا قزر سقلا٠ ينبدبعلا تاحستانحوي سقلا ٠ ينابلا انحوي سقلا 0

 نايم ركل رش ضر للا نار د ا ينارشبلا ودنر نبانحوي

 نوره ٠ ليللا فصن نب ميهاربا سقلا . يفور صحلا ىايلا سقلا ٠ قلمي نب سايلا سقلا

 بهارلا ٠ ةنسنوعلج نب نوطنا يروخلا  17٠ايرخز يروخلا 1755 هريخز هللاطع سقلا
 لاثلا 02 ينورصملا| ليئاخ سفقلا ١ال؟5 راوا ؟'" نواخم سقلا

 ىنكدص 7 ١

 7/٠ يناعاسلا حيبملا دبع نب سرظب يروخلا ١١ ناريزح ١41١ حيسملا دبع سلا

 ةنئسا 0/547 ناريزح 4 يف ينورصحلا هللا جرف نب سجرج سقلا 174 راذا 25
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 يبرعلا يناكتاولا فحصملا يل |ع ةقلعملا ةيشاحلايف درو دقف نايرسلا نع أماو

 بلح ةئيدم يف مول ا مابا باعكلا || اذه 00 هضم امة >دعب موسوملا

 سداسو ةئامنامو فلا ةنس نانيا لبج نم هفوقاب ةي رق نمةديدجلا ةراجي ةسورحلا

 د ل ةيلاتلا ةيشاحلا يلح ىف انسالقب تكلا ةناهخ ىف ظوفحلا ثيقنفلا

 اها »٠ اا ١ ةنس ملح عر مدذلا ناار فان كل نالف رش ن ركب الا لسنا

 هكعمو سود روعي ر غرام انوبا اندنع نو «” و ةناثلا ةشاحلا اهليو )» ةيحبسم

 ٠ه؟؟ » ةنانوي | 5*1 ةنس ىف لحرزاا ريد نه سحرد سلا زييزعلا خالا

 بقللملا قعما يمدقملا موحرملا ب ىساع سلا دي ىلع كاد ناو )»ي ةبحمسم

 ليئاربج نب سايلا سقلا 24 ااا تا يزيجلا نش لتر ننكرس نقلا ةقوغاطلا
 انآ ٍينورتبلا ينالوعلا قىانب ينوهاللا فوسايفلا سرطب يروخلا ١45 رايا "١ نرف

 اب اعهحوي ١ شقلا ١ ,/58:لوايأ :١١ نو دره هللا اطع كيسروخلا نب هللا جرف سلا 0

 رايا! 1 رقس فسوب نب نوطنا سقلا !751 لوالا نيرشت 6 . ىبييودلا ليئاخيم يروخلا

 نب سدسنرف ,سقلا ١787 يناثلا نونأك < قايارشلا ار ترغنز نإ هعاةمعت يروخلا |«

 سويئاسرا سقلا 177٠ طابش ١ ةيثوت دعس سايلا سقلا ١76 راذا ٠" ينابلا انح سقلا

 نوعاطلا يف ينيدبع فسوي سقلا 10771 زومت نوعاطلا يف اركذ ليئاخيم قايدشلا نب
 سلا 1775 ناري زح نوعاطلا يف بيبط يركش ادح نب ليئافور سقلا 80707 ناري زح
 سقلا 1787 لوايا مرصح فسوي يروخلا 177 زومت ٠١ ىنيدبع ليئاخيم نب هقاقزر
 ١/4١ ىفاقلا نوناك ارك ليئاربج نب سايلا سقلا 17/85 رايا 4 مرصح سلرك نب هلادبع
 سايلا لعملا نب سيول سقلا 1710 ىناثلا نوناك ؟0 راجح هممن نب زوراكلا فسوب سقلا
 سقلا ١78١ يناثلا نوناك ١ لحح همعن نب سونامرج سقلا 140 زومت !الردينك

 نا 0 يروقاع نوطنانب فسوي سقلا ١الال+ زوع ”1 شسئروأ فسوي نب ليئازبح

 711١| راذا ١5 قزر سق نب ئيديع سيول سقلا ااه
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 ةسورحلا يلح ةديدج ىف ينابركلاب
 9 معا
 ءادسبا ىلبق اهوانتبا ناك نايرسلل ةديلاةسينك نال دتسي كلذ

 هد ثيحي ةديدج اهوعم ىتلا ةلحلا ىف ىلخ راوخ ىف رشع سداسلا نرقلا

 اونا نايرسلا نا ليقو ٠ اهيلع سمونوكيا ةماسر ىلا ةجاملا تعد 16٠١ ةنس

 اوأششلا يصوصخ لح م درفأف مثريغ لبق باح
 اومدق دقو ةدسلا ةسدنك هيف

 نا ذاك نمو اعاوتو هأمحو صممو قسمد 0

 مهل اوديشو رشع سماخلا نررقلا رخاوا يف بلح اونا نويكلملا كلذكو
 عم كارتشالاب محل تلعج .ةعقب يس ةديسلا مسا ىلع ا

 نمزاالاو ةنراوملا
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 « يناثلا بابل »

 لاغلادبع نب ناحيحا باشلا ءادتها ىف

 00 بسم

 لولا لصعلا

 ةكلخكل مهنارطم نيطنطسق ةكلشكو ةبقاعيلا كري رطب نوعمث ةقيض قافتا 5
 موأعلا هسردو هثيسوسقو هثب وتو نأحيخا ءادتها قافثا 7 للحي مهبعش

 نوععم كري رطبلا هاج يف اسنرف لصنف تاكيب ويسوم يعس ١١ هيموربا
 ناجيخا فقست ١8 ناعيخا سواردناس فلا ةيفقسا فو ىفنلا نم

 سواردنا نارطملا عوجر !5 1١155 ةئس ةزئاج لئاسوب

 فروع بره - ةيئاطلس ةءارب هلين -- بلح ىلا

 سودسقلاماغرا ١" نارطلل بلح سوق ةبصانم
 سوسقلا .يهش-75١+.ةئس هتملاصمّلع

 يعبي نأ نوععم ماغرا ١" م ئارتقاو

 بيذكت -- دييأت كص نارطملا
 ءارقالا

 هيه عههلسسل

 بوطخلا ءانثايف ناك : الوا كالذو يلج نيكلثكتللا نايرسلا نم ةتباث ةمظننم
 ف هفلخو 175 ةنس وحن ةبقاعبلا كري رطب هياده سرطب يفوت دق اهركذ راملا
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 اانا كار دفا رطل ماين هنو نا ناكل ناوي رولي اة علا

 هنم هفطخو ىنيدبعروطلا نوع نارطملا هعزان ىتح هماقم تي اذه رقتسا

 ىلا برهف هدرطو :روععت ىلع اضيا يدمالا هشق نبا عوشإ نارطملا ضبنف

 نا ىلع ٠ مهلا هباذتجال ةصرف كلذ اوذنتاف نيلسرملا نابهرلا دجتتساو بلح

 ةينامورلا ةسييكلا ىلا اومضنامهضعبو لمعلا اذه اوبهتسا كانه هتنئاط نم ًابناج

 ىلا اباتك ذفناو همصخ نم [لخت مهتوعد ىلا هت:اس نم نوععم حاتراف ٠ اما

 ةكرئرالا 'ةلأا جاتب هيف هم .: ١١4١ ةنس راذا ١ ؟يف هخم رات نماثلاسنابرا ابابلا

 ةيشوبكلا نا ابهرلا 2: ىنثا م٠ ةيسرطبلا ةرخصلاو اهساساو ةينارصنلا نيد دومحو

 لاديدركلا دي لع مظعالا ربملا ىلا هباتك لاسراب اونتغاو هودعاسو هوعصن مهنال

 هذه 0 لا اذه نوععم نأك نيب نكلو )١( سدقملا عمجلا سي 000 ظ

 ةنس يف هافنف اهيلاو اشاب مهاربا ىلا هعفدو باح ىلا همصخ عوشي هبقعت رومالا

 صربف ةريزج ىلا ( :٠١١ ةنس ةي رو ) "65

 نواسرملا نابهرلاو نسلا يف نعط دق ةبقاعيلا نارطم نيطنطسق 35

 ررةف ميهئاصنل نعذا ىتح يعوسبلا 8 سلوب يردأبلا امس الو هنوفطالب

 رارسالاب ًادوزم تام ليلق دعب و لسرملا اذهل ماع قارتعافرتعاو ىيلوثاكك,نامنالا

 هذهف ٠ (؟) ةنس نوسمح هتيفقسا ةدمو رمعلا نم رشعلاو ةياملا زهان دقو ةسدقملا

 نب ناحيخا باشلا امس الو ىلح ناب رس نم نيكلتكتا تايث تفعاض ةثداحلا

 ١ ةيناكسمارلا ل ةلاطبالاب ا,اهتخسن ع ةظوفحم ةلاسرلا هده 0 97

 ."١ لع 1 ةقودنص

 ١15و١٠17 ةحفص ةيطخلا راث آلا نع 5
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 )1١( يلرم نباو | هب رم نب لاغلا دبع

 ١ اا ل نار ناتج نذر 00
 ةينحلا زوكلا نع ثحبلاو ايميكلا بطب ٠ اى بنك ةياغلا هذمل علاطي

 ليخو ميلفع مزز“ لع لف اكم هتزرح يف هلل تاذ ناك انييو ءرحسلاو
 لوقي و هعساب هوعدي اعاد ممسي هنا هل ٠ ةيضرالا زونكلا تلطت اذه اي'كلاب ام

 رح ىلا النو اروعذم ضبتف + لؤزي ال ىذلا يوامسلازنكلا بلطا * ةلئازلا |

 هدلاو ٠ يردابلا مسرب درفناو نييلمركلا ءابالا راد دصق اب حابصلا ينو

 ذختاو رويفلا لسرملا هعورف () هربخ هيلع صقو يوأ فرفلا ساويا ونورب

 زم راسك ف سادقلا يف أرق' يتلا مدقلا ديعلا تاارق باتك رخآآ يف درو ١

 ١: ةيكالا ةيشاملا سدقلاب

 ترا ءيراقلا نم باطنو 1787 ةيحيسم -ةيئانوي 15717 ةئس يف باعكلا <
 وهوينن درام هلصا ناي رسلا لاغلادبع موحرملا نب يروخ مسا نالصا نيكسملا هلقانل بلطي
 يروحلا اذهو نيتدقارلا ميرمو ةئي ز هيتخاو هحرف هماو لاغلادبع هيبا هتاومال نارفغلا لأسي

 ناحيخا وخا وه نالصأ

 000 ا ل ع م ابق ياقكاو هنن نقل انك
 !باقكلاوأنارالاو*ناي سيلا 5 اكاد لمي اناوسط اق ةيالألا
 يد رابخا تارذذ 1 ةلباقملاب كلذو يناثلا مارفا سويطانغا رام اكريرطب هطبغ ةبجكم ف

 طاب ر نوطنا بالا ه.طخلا راث الا نعف اهيلع دي ز امو ؟58 ص5 ج نيعلا دهاش وب ورا

 هلحم ف روك ذمو
 هيد ةياور بسحلا ٠ هيلا ناحيخلا ءادتهأ بسن بالحي نيلسرملا فادصا نم 7 ١

 ريرقل درع ةيطحلا راث الا يفو - يعوسبلاوز يردابلا دب ىلع 515 ص ١ج ويورا

 كلذ يف اوكرتشا مهعيج نا وه حيحصلاو - يلمركلا ونوربيردابلا دي ىلع ةلمبج نيلسرملا
 408 ص ةروكذملاراث آلا عجار
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 زوحتو كسفد صاخت نا تئش اذا الئق ةبونلا لمع ىلع هنحبل ةصرق هتئداح

 نمو نعذاف ٠ ةيفارهلا قاروالاو تكلا نم كيدل ام قرحا تيواسلا زنكلا

 نيذلا لعف هي روضح اهقرحاف اهب د داعو اهعمجو تيبلا يلا مجر هتعاس

 ا ماع افارتعا فرتعا مم ١1:5 صق» لوسرلا ساوب ظءوي اودتعا

 ةتنئاطديعي نا هكمي ابيجن اًكذ اتباثهدجو ذو بهرتي ناسيئرلا لاسو ريدلا لص

 5 رب رطب يروقاعلا فسوي دسلا ىلا نآنبل ىلا رفسلاب هنقا ٠ مدقلا اهتنو ر ىلا

 كالا هلبقو 1145 ةنس نيدونق ىلا ر اسف هيلا اياتك هملسو ةئراوملا

 ليلق دعب هأقر د ملعأاو ةليضفلا ءانتقا لَع ًاقكتم هآر ذاو ' نابهرلا كلس يف

 ١( ) ةيمورب ةنراوملا ةسردم ىلا هلشراو ا , ان تونبكلا ة هةر ل

 ىوقتلا لامعاو مولملا نم هكماأت ل 0 1 كش دع ظ

 ل و و هل لاقي بلجب يواسنرف 7 لاذ دا نش 3 ناكر ١

 ةكداص الف صرق ةرب ا .: زاتحا اذه ٠ ددعلاب ينالاوهو تاكي

 اذا هنا اذءاز هصياخت 5 ىعسي نا هنم سلا : كانه يفنا نوهت كري رطبا

 شو تاكيي هل "قرف لصنقلا هديري امب لمعيو اكيلثاك ريصي بلح ىلا عج
 هينيطنطسقلا ىلا هتعاس نم نوععت 4 ةحوتف ةنلطأو هنع مف ريب نجا يلاو دنع هيف

 تا مجرف 1 ا ل لان ع سل ل او اسأز

 اهيلاوب ريجتسي ركب رايد ىلا برهف عوشي لزعو
 مهنم ممسو نومعثل ها ام نيلسرملا فرع بلح ىلا لصتقلإ لصوالف
 نيلسرملا ةباو ر 0 نكلو يعيودلا نع دعنسم سأوب كرب رطبلل موظنملا رادلا نع ١

 اددغب ورب ةسردميف مت هسرد نا
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 رجلا لمج يف يعسلا ىلع مهعجْتف بعاصملا نم هنوقالي امو ٠ هعم محل ىرج ام

 همايا ف حاجنلاب 3 ةيرحب

 هللا هنامحرت لصنقلا لسراو ا لسا[ نوم كري رطلابام

 ثببلا الف لاوحالا نسحتأ نا ىلا ينواهءا : باجاف هدعوب هركذو هزوف و هانهف
 7 نايل ارواب وطاب مشو انا ىاعأ نا

 دقتم وهو ١754 ةنس يف باح ىلا داع دق كاذ ذا سواردنا سقلا ناكو

 ةدوملا تأشنو هبحاف؛ 1)تاكيب ويسمةراي ز ىلا بهذو هسنج ينب مهن ىلل قوش
 ل ةقاغلا طلاضألل ةتفئاط ةسينكىلا:ددزتي ٌننواردنا سفلا ذحاو «امبنيي
 ةصرف دجو الك ودلا دقتحلا يف نمعشلا دشري ناك امئاو.ةدابملا يف الو بهذلا

 اوناكف ٠ ةيفخ يف مهتاولص نوضقي دايدزا يف اوكلثكت نيذلا ناكو ٠ ةبسانم

 نطنطسق ةافو ذنم هنا تي ثحبلا راد ىتح نيلسرملا عم ةضوانللا نوعمتح

 0 ناهز اغا أنت سخشنتتو ةصرفلا هذه منتغنل أو واعف ٠ هضوع مه 5 مارطم

 مت اذاو مهريغ لاق انراثياو اناوهىلع انتبنك يف ةدابعلا .اضق اكيف قمل جورم
 اتتوخا ةفئاط ىلا تزامنا يتلا ةينايرسلا تالئاعلا انيلا مضنت ريبدتلا اذه انل

 .:روفاحلا نويلمركلا و نويشوبكلا نولسرملا كاذ يف مهفاوو ةنراوملا نايرس

 ءاذغلا ىلا كري رطبلا اوعدي ناىأرف لصنتلا ىلع ةلأسملا اوضدعو زب نو عوسأاو

 ةيلصتقيف ةثدمو ٠نويل ة'يدم تالئاع فرشا نم لضافلا تاكيب سيسنرف ناك ١

 ةمدخ يلع ةلبجع ةايغ هل تناكو 1215.ةنسبلج عراب 3: 17181 ةئس نم بلح

 ا | ع نو مغلا ةنللاب اتت راك ا د و

 م" صا ج وب ورأ يدرابخا تارذش علاط - هتمهب اوححن نيلسرلل
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 نارطمال كتسينك ىراييلام : كري رطبلا لصنقلا لاقو ٠ تافتلالا اذهل شتهاف

 لصنقلا فرع دغلا ُتيسو ٠ كيضري ةارطم اهل ميقن نا ثبلن نإ هباجاف ٠ اه

 ٠ هنأوا ةعص يف بيرال الرخا شن ردع نرا مهلا زعواو ربخلاب نيلسرمل

 دق لوقي وهو سواردنا سلا ىلع يم | رصحمب ينثي يلمركلا ونورب بالا قفطف

 ةسزدملا ف تاونسا ثالث يتب و كلثكتو ةنس ةرشع عبرا ذنم يدب ىلع بات

 ةديرفلا هتريغو هتعاججتو هبلق ةواقنو هناا ةراهطب يدنع فورعم وهو * ةيمورب

 ًاضيا نويشوبكلا كاذب دهشو ٠ ةيفقسالل بخلني' نب قيلت لاصخلا كلتو
 ةسدقملا هتعبب حاجنو هللا ديجت ىلا ًادئاع كلذ ناك ًانارطم اذه مبقأ اذا اولاقف

 اياها ددعو اهدودح عاسنا عم ءاعمج ةفئاطلا ءادتها ىلا ليسلا حاتفناو

 انحوي ريكو نوعمثكري رطبلاا هلا اعد ةيناث ةبدأم ايه هلك كلذ لصنقلا مهفالف ٠

 مهءاهفو : هسوسق نم ةثالث 1 نوععم رض ٠ سواردنا سقلاو مورأا كري رطب

 ًاناسحا كلذ ناك دقل : لاق ىننملا نم نوععم ةاجن ةثداح لصنتلا مذ نولكاي

 اذه تيأرأ لصنقلا لاقف ٠”تيبحام كل ركاش اناو يلاب نم حربي مل ايظع

 ًانارطم هع نا ىبتشا يل اقيدصو كتفئاط 0 لا للا يارا شالا

 ماعط لجالأ : 4 ريرطبل سوسقلا لاق مهفارصنا ىداو ةماركو ابح هباجاف
 ةماسرلا ذخاو ارحأاس تراك دقو الر نانا ةهاسرب ادعو يلتعت ”هنلكا

 ض ا جنرقالا دالب نم تآوهو ةنراولا نع ةيسوسفلا
 لصنقلاب ءاقتلالا ىشاحنب ذخاو ٠ مهنوقذ ىلع هك ممماعط انلك ا اننا

 هدعوب هبلاطي الث
 نا: ضعبلالاقف مهتبغر اهيمتت ةليسو دوجو يف نوضوأفتي نولسملا ناكو 4 ظ
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 هيلام دقت ةيده ينحت هبتلاتساإلف دقتعملا رماهينجي الو 0 كري رطيلا اذه

 انكل نينا وَدلِل رياغم ةياغلا هذه لثم ىلا ايادحلاب عرذتلا نا : نياق مثريغ مثدرف

 وهو مظعا رِشل امفد ةيدهب كريرطبلا فحتب نرا لصنقلل زوجي هنا نظن

 :رع هبعش بص 0 ا 5-59 20 هده تناق'ؤا هبا

 9 0 هماقا دقناك 1م انارطم

 سواردنا ميقيف ميك ري رطب ىخارتي نا نوشخي اوناكف ةبقاعيلا سوسق اماو
 مولصلا يف الو بهِذملا يف ميكر اشي ال هنا نيحتجم ةميبلا نم هودزطف ًانارطم
 انحوي ةنراوملا كريرطي ىلا ةتعاس نم هلسراف كلذب لصنقلا سواردنا ربخاو

 «انارطمالا هدري ال فل هفهلاس هنم بابكر صا دققويوارفصلاب نجلا باوب

 نا يفوح ةفقاسالا ضمب هضراع ةماسرلا لم (هزاع كري رظبلا اذه ناك امفو

 انا كريرطبلا ميباجاف ٠ دادضالا هقياض |م اذا. ةيبوقعيلا .ىلإ سواردنا دتري

 1 دن :ةلاسزلا تع هيأر ىلع اوعفجاف هتابثو هتريسا ربت لجرلاب فراع

 خمارلا طرشو. سويسونويد ىعدف |1895 هن نم لسرلا. ديع موي ناريزج

 ديدجلا: نارطملا. ذهناو. ٠ (*) اعلطم بلح ةنراوملا روما يف لخادتيال نا هيلع
 م4كو 89 ص*7 َج وي درا يد رابخا ٍتارذش نع ١

 مهاص كابه ؟

 يبميودلانافيطسا ةلاسر يف دروو ٠ ١65٠ص 7 ج ويورا يدرابخا تارذش نع ؟

 ناك تاكتي لصنقلا نا : 17١1 ةئس رايأ ةرغ خي راتب ة ةيمورب كرابم سرطب ىلا كري رطبلا

 ناجيخا سواردنا. مسري ىتج فص نم انح. كرير بلا موحرملا ىلا بيتاكم ةرشع ثيعب
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 هةفاو نمو مسارلا كلذكو عباسلا ردتسكلا ابابلا ىلا هتماسر ربخو هناما ةروص
 ُ هثوكم ةصرف سواردنا دا او ٠ كلذب مظعالا ربا رسف هيار ف

 نكي ىل هنال ًايورام هبف هسفن بقاو هسفنل تاماسرلا باتك لمْ نيب ونق

 ظ (1) مثاوس نع متي رخا بقل رذئموي ناي رسسلا نم نيكلشكتلإ
 ايروخ اهلا مدق امل يهيودلا نافيطسا ةقفرب نارطملا هجوت اذه دعبو

 تنكو هعميبغنبت بهذ : لاق كرابم سرطب سقلا ىلا بنكف هتفئاطل ًاظعاو
 نم زومت [1 ف هلوصو ىدأو ٠ هيقلا تنك يذلا زركلا ةباتك ىف هدءاسا

 هك ا هب بحرف ٠ نوعع“ كري رطبلا ىلا ةيدهب لصنلا هلسرا ةنسلا كلَ

 هينا. ةسينكلا, يف ناعاو ظاتغا ٠ ةنرارملا نع ةيققسالا ةماسرلا ذا هنا لع
 ةينيطنطسقلا ىلا هتعاسنمبنكف تاكي ويسوم كلذ غلبو ٠ انارطم هفرعتيإل ٠

 ناطلللا اهيف لوقي دييأتل ةءارب ديدجلا نارأملا ىلا درو هيعسب يذلا ريفسلا ىلا

 ذننمو : ةلودلل أودع بدسجب انارطبم سواردنا فرءتسيال ىذلا نا:: عيارلا دم

 يدارويردصفةكحلا يف اهليجستب نارطملا ىنع بلج ىلا ةءاربلإ هذه لوصو
 نوعا فاخ ربخلا اذهرشتلا ذاو + اهئارجاب رماف ةمكحلا نم ةججرو يلاولا.نم

 هحش نب عوشي بره هيلا هلوخد قفاوو (؟) ركب رايد ىلا هتعاس نم بربف

 (*) رجرج دإب يف يذلا ياحيا رام ريد ىلا هعزفو ههجو نء همصخ
 اًنارطم هماقاف هعئامت تناك ىتلا تابوعصلا هلاب نعتحزاو مهني انا تلخد ىتح هعم لزانت افأ

 ١ ةنس هتباتك خي راتو بلحب ةيالقلا ةينكم يف ظوفحم باتكلا.اذه 107
 نيلسرملا رابخاري رقب نع 46 ص ةيطخلا راثالا نع ١

 |1731 ةنس رجزجدلب يفبتك سوماق عم ةيادملا باتك يف ةيخب رات ةدئاف نع ؟
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 []6 ودنا اهني ركت كبقغو ةسيبكلا ىلا لخدأف سواردنا ديسلا اماو

 صالخ اال نا ةلادب هظعو يف نلعي نأكو 1757 ةنس نم با 1 يف شرعلا

 117 نيددلملا ذي نأ نموسقلا نم: دحا رج لذ ٠ةعماجلاةعييلا زن !ديعولنهونلا

 هنوقهوي ةججديلع اودجيل هنودصري اوناكو مجوركذ باغ اذاف ٠ هروضحأ يف

 | كاسالا هذه وقيام القز هيل تمل ةوحجزعي و توب ايف نوفوطب اوناكو اه
 ١١01 ةئسرأيا 19 يف نانبل ىلا بره

 دنا لم اوبطاو لب سوسنلا دقن نثرتكي نكي ف نولي ماو
 دق : هل لاقو يلاولا اشاب مهاربا لصنقلا دصق ىتح انلعو أرس هظعوو ٍبعشلا

 ”هقياض سواردنا نارطملا هل لاقي ءاحلصلا نم بهار نايرسلا ةفئاطل ناك
 ةتنئاط ردات نإ فراق لنلا نع تنضرنا الغ ءوامحو ضرعلا كوا نقع

 سواردناب مهبلاطو بعشلا هوجو ىلع يلاولا ضبقف ٠ هتداعاو هنع شيتفتلاب

 سوسقلا ىدتساف ٠ هجوت نا ىلا 5 الو ةعيبلا نه هودرط انسوسق نا اولاقف

 هس اوقبف هب هوتاي ىتح مهقلطي نا نا مسقاو مهسبحب رماو ةسمخ اوناكو هيلا
 مرج هارب ناىلا يبيعشي لة مبلجا نم يلاولا فطحتست ةعاملجلاو ًانامزنبحلا
 ىتباو باهذلاب مهنم .ةثالغقل نألف ٠ هبلط يف اوبهذي نا مل نذا اذا ناوطملا

 501١ةنسيفانلانوناك ؟ ىف مهتعاسنم ةثالثلا هجوتف انهر نجلا ىف نيسيسف

 مهبلط "لي 2 باح ىلا مةفارب نا هولاسو نارطملا نم اورفغتساو نانبل ىلا

 57 سواثميم اموصرب سروةسويد : ةعبسلا اخيتوا ةعدب ءامحجز ءاممأ كيلا |

 امو ١/1 ددع لوالا ءزجلايف مثرابخبا انحرش دقو سميتنا يعداربلا بوقعي سنيسكليف
 "5١و اذالو اهو ارع
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 سلبارط يف نيذلا ١ نيشربك نيلسرلاب اولسوت ىتح مهنم هسفن ىلع نءأي مل هنال
 ىلا باهذلا هلل را اذأ كنا ما هأ ا ولاقو عوجنلا هولاسو هلا اولقاف

 رأيا ١ ؟ ىف م ع دافا# يطختت هللا دارا مواقث كتسينك

 انشدل رواجا شرفتنا اراد و ةقفار ةحيكلا نإ مهم عجرو ةمارغلا

 اي ُِق دادضالاو حرف يف نويكيلثاكلاو ظعوو ةيفقسالا شرع ىلع سلجو

 تر ارلعلل ةعاضلا ديب مهعازتلا بعشال يللاولا لكو ناعا ةلفحلا ماتخ يفو

 مل ديدبتلا اذه نراريغ )١( ةلودلل أودع بسحي هفلاخت نم نا مثرذحو

 ىجن رف نارطملا اذه نأ# نيلئاق نوعا ناقلقي اناكف ٠ هسفن سواردنا نارطملا ظ

 :اكري رطب نم ةقيثو هل سيل ذا يعرش ريغ وهو ةيلعلا ةلودلا ىلع جنرفلا مم قفتم

 تاعاشالا هذه نم ٠ اننيد:ضقاني هميلعت ناو انيلععارو نارطم هنا اهيف دهشي

 نكلو ' ةعيبلا نم هدرطو نارطملا ةناها ىلع ضعبلا لمح بءشلا يف غش جنن

 ظ يك تاب ُُط لصنقلا عم ء اوقفتا لب كالذ بيسأل اولششس / نييكيلثاكلا

 ا وحب نييفاشلا ءارتؤا

 نا دا نياق ةيده 0 0 "١ ها/ يجول ىلاو اشاب

 ةداهش كصنمهدي واخ هولزعو انتعاجج نم ضعبلا هجمزا ءاحلصلا نم انارطم انا

 يف ًاقباس كري رلبل اذه ناكو كا رايد يف نالا 0 000 رطب نم
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 ب رايد ىلا برهف سرق ىلا ةنسةرشعثالئلبق كفلاس اشاب مهارباءاقنف ب ب

 لضخ انلصحتستناكلأسنف اننارطمل ةداهشلا كب هىطءيال رمال

 ٠ ةداعلا بسحاماما هلوبقي رومام سعشلا ناو فله 1ةانلاره ضار نا هف

 1 أيد ياو 0 هيده اولسراو ٠ مهبلط يف مثدءاسو لصنقلا رضح مثدعبو

 هعدي الاو هيدي نيب 91111111 ١ نأ هيلا اشاب ىضترم تتكف

 باوجلاىفاوىتحليوط نامز 1 بولطملا كلا هل مفدي: ,ىح فرصني

 سواردنا ةيفقسا ديوي هب كريرطبلا نم نوقيئاطسسس هعمو ركب رايد يلاو نم

 لإ هلك بع 508 الأ يمد ىلع ةعيبلا يف يملتف ةسائرلا يف هفيرصتو

 فلاخم يجنرف لجرلا ده كانا يلباولا لَ ًاضيا اوضرع يهناف نومواقللا

 روض ةيناطلسلا :؛ ءاريلا ترقق ناوطملا نت اط ممايجضتلف ٠ فيرشلا .ليحنالل

 ٠ يناثعيفايرس سواردنا نا نيبت اهنمو : مهسوسفو بعشلا هوجوو رمالا يلوا

 ريييعرما املا بصاني يذلا نا البام ةيعسر ةلجسشم تكلا او

 لاير يفلإ مرغيف ةيناهشلا رماوالل [مواقم يسحي هتسنك كرت : لعوا ىلا

 00 رتل يذككيضاةلاوييلاولاىلان رطملا بلطو( ١ )يمضاقلا ةيامسمواشابلل

 سواردنأ نع صحفت نأ م أوط فالتخأ لع نيرعيسم نم ةفلأوم ةبمج ىلا

 نيضار اوفرصناف ال.ما ليحنالا فرح له

 ٠  1ص ةيطحلا راثآلا 506
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 قابلا لصقلا

 اكو هس 1 لصعقلا لاصفنا ب 1 35 كش ةيوابالا ةءاربلا دورو "؟

 بيذكتو فياوطلا ءايع عاتجا ؟؟ عباسلا ردنسكلا ١ ابابلا ىلا نارطملا
 مأتخ -- ةكحلا ُِق هثحبتن تاس ىلا لادح يف 0 ىف ءارقالا

 هعزانم 0 هب وعار ريبادت ؟4 ةب وجتاي كلذ

 ةيعمت تس ةيكري رطبلا ىلع ةيقاعيلا نيراطم
 مودق حامل يواهرلا حيسملادبع

 ديدج لصنت

 ةريثك ةيزغتب سواردلا نازطملا ىلع هناعبس هللا نض كلذ لالخ يفو 39
 هناطلسل ًادينأت ١109 ةنسيفاثلا نونا ؟ هن هلا ةيونابلا ةءأرنلا لوصوب كلذو

 اابلا هلاسرب هحرف نكلو ٠ قيقدت لكب )١( ٍقايرسلا سقطلا عابتاب هيلا هزاعياو
 تلح ةحرابم كشو ىلع ناك تاكيب لصتقلا نأ ىلغ مغلا ضعب هبقعا

 هتنادق ىلا 1110 ةنس طاش ١* ىو يناثلا نوناك ؟١ ف بتكو

 لصنقلا قَعْو :هيعش للم ىتئاوةعاطلاو ىكيلتاكلا ناميالاب رقا ركشلا دعب هب اباوج
 فرنمتب هتلاسر كيِلاو نيدسملا سوسقلا نم ىكشتو نيلسرلاو

 ردنكسا اباتلا انديت مظعالا ربملا ءاسورلا نسيئثرو ءابآلا يبأ ةرضح ىلا

 هتكريي-انمحرو هتشائر تبثاؤ هتوبا هللا مادا رهاطلا َبآلايدي لين دعب

 ؟».© ص ةيطخلا راث الا(تامهلا ةلمخ نم) اهعلطم يتلا ةءاربلا يش "
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 بوقعي ىزعت اك اهب اني زعتو مكتفرشم ينتفاو دق نا كتب لمن ٠ هتالصو
 نرم وبال ةاطعملا ةمعنلاب انيلع هب معنا امللع هللا اندمفل فسوي هنا دوجوب

 نويجيسملا نراك كتسادق رما لصو ام لبق نكلو ٠ سدقلا حورلا ريبادت
 لوتبلاانحويبهبشتملا ب هل الجالاه الامني و يله ةميظع ةرقيفوطعي نويكيلوثاقلا

 يعسلا اذه لك يذلا بلحب اسنرف ناطلس لصنق تاكيب سدسارف فيرشلا

 هلام ل لع ا اكوا شطري .ناك يافا هوا هللا نموه ريخلاو

 رسنلاك نييقيلئاقلا انقافرا لع يلع 17 ينيميو هتروشمب يندعاسي لزي و
 هخارذو هشع لع

 هتمدخ نم رثك١ ينامورلا سدقملا يقتيلثاقلا ناهالا تبثي بلح يف ناكو

 ينودءاس مهناف ةيشوبكلاو ةيام كلا نيلس ملا ءابالا لضف 0
 نقلا نم هصيلختو يلق بعت فيفخت مهيفكي ناك ام ذا يروما عيمج يف

 نوزركي و انتفئاط توبي يف نورودي اوناك لب انناميا ءادءانم ةببسملا نازجالاو
 تكلا ةعاط ىلأ ناكلتاكلا-ريقلا :رودريو نيبقيلتاقلا بولق ا

 هذه 0 نمو٠ ريقحلا انا ترخك 6 ةقق

 م يدحو يسفن ىرأ تند 1 ىرخالا ةهللا نم نكلو 0 ٠

 1 55 ذا مكتسادقو لوتسلا نيحلا مئاط سوسسقلا نيب انئسينك
 تملا ل ىلا نر رتب ناطقلا ةمدو ءال وه ىرا تنك ٠ مكناطأس نم

 يف :ظعولاب اسري سشنالا 0 يذلا ريلا امدسفي يك 5 نواذبب مثو

 0 راش ذي تكل. ازم اج رار ةسبكل
 .نراو هنا انقيتم تنماف ةميلع ةبملا ,ةوقب تشعتنا مباتكينافاو الذ ٠ نانبل
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 هيسذلا ناطلسلاب كلذو ةببرق مورلاب نكل دسجلاب انع ةديعب كتسادق تناك

 اهومحصصخمىتلا ةيونسلاةقفتااب ؟باعتا اماو ٠ طبرلاو لحلاناطلساهديل هللا هدلق

 ؟1١ اهرادقمو 1184 ةنس ةرباعلا ةنسلا ىف تلصو دقق ةيدسجلا يتاي رورضل

 تنك ينال كاشف يزاجي نا هللا لأسن -- قيرطلا يف جرخ حار يقابلاو لاير
 اياطعو كترامالا رون قرشلا لها انتوا ىلعو انيلع ضيفيو )١( اهيلا أجاتحم
 ا اعيمج يحضن كلر ايلعالا لسا رانا م ملوقعرينيو سدقلا حور

 ةطساوب هللا اناده ٠ يدبالا دحلا فداصنل دحاو سرتب نيمتحو دحاو عار تحب

 لف «أ نيسيدقلا عيجو“ ارذعلا رم هتدلاوو ديحولا هنبا مو تنبح

 م ديبع دبع ريقحلا
 (5) بلح نارطم مساب سويسونويد 175١ ةنس طابش ؟١ يف

 يتلا ةيعمجا تدع 177٠ ةنسناسين رمش نم رشاعلا مويلا ناك اأو
1 

 ميلمت بثرع صحفتل نييعيسملا نم اهغيلأتب ارما دق اهيضاقو بلح ييلاو نأك
 ةيعبلا رضحو يركلا لوجنالل فلاخم وه لسه سواردنا نارطلا
 نيبيط 0 ةضامت هلع به ارو < راك الملا نرايهرزأا أدع ف

 سوسق ةسمحو ٠ نمرالا نم راجةثالث عم ناسيسةو ٠ مورلا نم راجت ةسمخو

 همداخ لسري سيدقلا كريرطبلا اذه تيأر سمالا يف » لاق ذا ١176 ةنس با 5 خيراتب
 ةكلسللا كاناألا عجار « هئاذخا لوقبلا ضعب هب خبطيف سولف ةرشعب ًاتيز هل يرتشدل

 77 ص تاكيي ةايح ةمجرتو 458 ص
 "موا" /ةقرو4 هردع ةفقاسالا تالسارم نيب ةيناكتاولا تالجحلا يف ةظونحمةلاسرلا "
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 )١( يروطسن سيسق ذئموي دكر نأ رسسلا نم راجت ةثالث عم ةسام ةذعو

 يق اوسل سئل نم زينغ 3 ءالوه عبتو' ا ارم ماد راع نم نانثأو

 ما ل اب اا لاو اهاراخ ناك ذا ةيغدسالا رادلا ةداق
 ةيدافتتعالا تاخنالتخالا هركّذ دعب و مالكلا سواردنا ديسلا جتتفاف نوكيس ام
 0 ل وا عشلاو ني هةقرسلا يهانلا ني لك
 يردذأبلا ىلا ةلداحلا ًاضوفم متخو ٠ حيسملا نيد مايقل ينأمورلا ربحلل عوضخلا
 سرطبانخنوي يردابلاو ٠ ىشوبكلا رجنا يد سالب يردابلاو : يعوسبلا نوسب

 ميلعت نا روهمجأل رب اظ تاساج ثالث قرغتسا ليوط لادج دعبو ' يلمركلا

 ميلعت امت ناو لالدتسالا وأ حوضولا لبس ىلع ليجنالا صن ىلع قبطنم نارطملا

 امنم انك مل يثوا مهو ةنفالملا ىلا ةبوسنم صوصن نع يدا هءزيعخ

 ةقيقح 00 حيسلل نا لضح كلذ نءو * مهفلاخت ام اومتكو مقاوم
 دياف ئضاقلا لع ةيبشلا تنفع ثلاثلامويلا ٍفْؤ .ىلال داو اهمونقال نيذئيشم ظ

 نيرضاحلا ةداهش تلح اهعمؤ كتنرشلا لبخنالا عبأت سواردنا نا 5

 (7 .اشئرف ىلا لادجللا ةزوضنولسزملا سراو:ةبقاغتلا ةداهنش اهس الو

 سؤاردلا دّيسلا يف بعشلا يقي دادزاو نموسقلا لهج دك ات ةلداحلاكلت نق

 نم ةلجج نرا كلذو ٠ .ةبوجعاب كلذ هلل متو ٠ هل نيبحلا :دع فءاضتو
 هل د يسمو لبسها نحر سسسنمهسيهينسيبيباهابهيبي68با607_ 3 اوس سنسينتنيسسلاا 0 مسمي _دشمسسشن

 اكريتا قصغلجنلا رنشأب يذلا ةرطاسلا ةكراظنت لن نم نومعابلا ي روث هلم ١)
 هال اند داك لسا ىلإ ارز ايؤوطشتلا كعلباماو ١ 14 ةئس

 | .و؟ لع +0 وع ه5 صةيطحلا راث " 0 عجار ' :ابعوضومو كاد 3
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 ريسأ ىراصنلا نم مهيلا مم و يناطاس رمآب اولتق .دق اذهل يبق اوناك رارش

 اذا ماحنلاب دعو" 0 و اوس

 تضرع اف 'هل هتدوارم نم صلخت كا ل كيم كيل يانا نك

 تيقبف ٍلوأوبلا هثح ا اا ,بالكلا مايل ةرشع هدم ىلتقلا ثدحب

 نيلسملا ءاس اذهف ٠ 38 ثععبتت ةكذ متاورو 21 ههجوو داسفلا نم لا

 دنع لكلا ناف ٠ بامعلا ىعللاب نك ٠ ةثلا ىلع الك رشاعلا موبلا يف اوجيعف

 اونفدي نا نا نول“ | رطضاف ب طققسو تارود ثالث هنإذ ىلع راد اهيلا هلوصو
 (1) رماوالل اًفالخ ولو ةنجلا
 ةلحلا اولبتفاؤقعغستلا سوسفلا امسالو دكلشكلاىلاني ريك تلج ةبوجتالا هذهف .

 هبخا جاعزال ل ئاسولانمهنكماام لممتسي قفطهنافتارطملاوانإلصايىروخلا الا

 ىلا لوخدل هيلع جر يضاقلانممالمنا ب جوبي التخم دتعاىتح !ذهىلع لاز امو
 (؟) ةسينككلا يلا داففهسفننارطملا ظعوب ىوعرا نامز دعبو :نايرسلا ةسنك

 ها ىرعشلا 0 ةرما ءذهةسينكلا لعسواردنا ديسلايلوتسا الف 6

 نييتسفونما ةميالا ءامما طاقسا نم نكمتو ةلادو ريب هتفيظو سرامي ذحلا امان
 دئاوعلا ضعب ةيذيتاللا ةسينكلا نع ذختاو تاولصلاو سادقلا يف اختبدلا نم
 ايزو كرابملا ءاملاك . نايرسلا سقط ىترثالا ضعب امل يتلا اهسالو ةدحلا

 2 يف حابم ريغ ناك الو ٠ ةعباتم نيدادقلا 0 ٠ سدقلا نابرقلا
 سيسق لك عضي نا مسر ةدئاملا ىلعدحاو سادق نم رثك١ ماقي نا نايرسلا

 ١ م ص ةروكذملا راثآآلا <
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 .ميمجىلع ةظفاحلا ديدش ناكف كلذ عمو( )١ هموي يف لمعتسم ريغ اثيلبط هسادقل

 ا ائيش هنم مرخي ف هطباوضو يناي رسلا سقطلا يسارع

 ةاينعرثكاوبعشلا ءايقتا نم ًانابش هبلا عمج دق رابلا نارطملا ناكو اذه

 ةلداحل عباتلا دحالا موي يفف *هتحار نابا كلا تايجاولا مهملمي ناميالا يف

 هن ميهاربا مو ةيساعتلا ةجرد ىلا ًادحاوو ةيسوسقلا ةجرد ىلا مهنم ةثالث فر

 مانهب هأعدو ه1 نا راب نبأ. ندعي نيرالثلا ةنكنو مانهب سفلا هاعدو ىرذ

 بسح ًاديدج (سرغ احيصاف أداعُث هاشرصم دحالا دبع نبا عوشي بهارلاو

 مثريغ ماقاو نيقباسلا ءالكولا لزعو ٠ (؟) هراكفا

 ًاصخنم ركب رايد يف .:رومعت كريرطبلا ناك كلذ لالخ ينو ؟ه
 هشق نب عوشيو ليصالا هللا ركش كري رطبلا هيمصخ- ءارج نم ىتث تاقيضب
 ةنسلا كلت يف ىلصوملا ليلجلا دبع سواشميط ركب رايد نارطم ناكو ٠ ليخدلا

 نيلسرملا مبلعت نم ةيكيلثاكلا ةنايدلا حور برشت دق مهتفقاسا نيب روهشملا
 الا الفا يكل رايات ارت ةدطسب قدم :لصوملا ف نيئشوتكلا

 امو ةيكري رطبلا يف نيعزادتملا لثم ءوس نم اوظاتغاو هريغ ىلعو ةيلع روكذمل
 لوا ا ناىلا ليلجلا دبعب كلذ يضفاو ٠ مبنونعلي اوقفطف ٠ ةلبلبلا نم هوثدحا

 تثدح ةميظع ةءاحم ببسل مث ٠ (*) ءاسمحلا نيب ماقاو ياحبا يرام ريد ىلا
 ساكلا تحن نايرسلا سقط بسح مضوي وهو حوللا اهانعم ةينايرسةظفل ثيلبطلا ١

 اما افلا لب كح ىلا انجز# كلشعت وم نوكب دقو.٠ سادقلا تقو ةيئيصلاو

 4٠١ روقا حيدملاتناكة رخصلاو : لوسرلا لوقأ هسفن حيسملا نع امر
 ١ 100 ل رثالا

 رام ريد يف مارفا مساب نارطم هبتك ةيادملا باتك رخآ يف ةيخيرات ةدئاف نع '"
 ل



 )١( انعار 0 أهرلا 0 بهذ : اولاق امك نبا نم اماقتنا

 اا ل لو ايش ناك الف نوعمث اماو

 ةموقعيلاب كسقلا ديدش اجذاسأمما ميسملا دبع همسا ياجياريد ترابهر نم

 لاقو هتزاكع هلس ةماسرلا لعبو اناي كَم ًنارطم هماقاف ٠ نيكللث كلل 55-0

 كري رطبلا يفوت لياق دعب و :يدعب نم اكريرطب اذهنوكب نا ديرا : نيرضاعلل

 (؟) 1551 ةنس رخاوا يف نيدرام يف نوععم

 هفلأس رفاسو نورأب وسوم هىسأ ديدح لصنف بلح مدق ناك كاذ ذاو

 مم هوعيشو هقارف ىلع سانلا فسأتف71١ةنسلوالا نيرشت | يف تاكيب ويسوم

 لصنتلا نا مهلمال نييكيلثاكلا ريغ حرف كلذ سكعبو : نوكيي مثو ءارقفلا
 نيبكيلثاكلا ةدعاسم ىفو نيدلا روما يف لخادتي نإ

 يذلا ]لا ىتح تارفلا ضيف ببسل مث 1771 ةنس رجرج دلب يف سلا ريدب فورعملا ياحبا

 جفس يف ىكز را ريد يف هتباتك لك ضيفلا تبقع ةعاجمل ع: سيدقلا ةعموص ىلا هب لزنب
 ةنسلا كلت يف كانه يلا مدق هنا : لاقف كنو ةيرق قوف ءارذعلا ةعيب يف مث ٠ ةريبلا لبج
 ءابالا دهع لَ كلذو ريدلا ءاسبح عم ماقاو دما نارطم يلصوملا ليلجلا دبع سواثميط
 اموصرب سوي روغي رغو يواهرلا حيسملا دبع :ليساب نايرفملاو ةشق نب عوشب كري رطبلا
 ءال 'وههللا نعل : ”الئاق متخو يكنولا هللا دبع نارطملاو :ريدلا يف يقملا هيقودفق نارطم يتولا

 انع هنوع هللا دعبا اذهلو البق هعمسن مل يذلا رمالا
 راث | كبسو نيلسارللا ةياور كلذ اندحو اننال اعاز هدأ اها عش تاانلق 1

 اهسفن ١171 ةئس وحن كلذو دمأ نارظم هنا نايرسلا

 قوت يفاعمسلا ىرعاالا ص / ج سيدلا فسوب ديسلل هي روس خيرات يف اما ؟

 119 ةئس دنملا يف اقي رغ نومعم داب مثريغ نعو ١755 ةنس قشمدب نومعث كري رطبلا
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 ناميحا سشسواردنا قفا ةنكر ب رطن 2

 هد هس 02ج جلل

 لوالا .لصعلا

 ةبقاعيلا لع -هللاركشل ةيناطلس ةءارب - ًاكريرطب سواردنا بصن يف:يعسلا 3
 111 و فر عر اكل نا نيكلن كلا +12 -سواوتننالو“

 تاهجلا كيس :هتبئكري رطب ربخ رشن - هلرمالا يلوا ةئنبت
 هباتك ؟ة.هل اهزلا لمنشو قاضوملا ليلجلادبع عوضخ

 يك ريرظب ؟ 177-3 ةعس انرف اطلس ىلا

 زوف - سواردنا هلزع حيسملاد يع

 ا و
 نم هندوع نيرتنلا نيب أم

 قوشن --: ني درا

 تفل نيلسرملا -
 نيدرامب ةلاضرن

 بتمهوس

 هرب د امو نوععُت ةافوو ميسملا للبن هلل كش زيي بلح يف فرعالو 5
 ةيكري رطبلا لع" اكري رطب مهنارطمةماقال:اييف' نؤهسي' ةصرف كلذ قايرسلا ذختا

 اودصقو بعشلارباككمقجا مث نمو + ةيوغرملا ةدحولا نكرم ىلا دوعت ةيكاطنالا
 فلخب .نا ريدحي نم نايرسلا.ني راطمنيبام نيل هنا غيياع اوضزعو رغالا يلا
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 نيعماطلا نم هاوس 2 نا.نوضري الف سوارنا .ريغ 1 ي رطبلا ف ن وه

 يِضاَْلاو يلاولا اهعيتاو ددصلا اذهيف ةيعرش ةطبضم تبت كحف ٠ ماقملا اذه يف

 ارببا ردصي نإ عبارلا ناخ دمع نراطلبلا ةلالج نم ساقتلا مم يسري رقت
 هرميطي دنا بمشلا مزايو ةبطاق نايرسلا ىلع كيب رطب سواردنا هب فرعتسي
 اهذيفنتل في راصمو يصوصخ ,عاس عم قاروإالا تا اودجو أنبا

 احتل مت يعاسملا زاجنإل بولقلا تروئيهع نولسرملا ناك ام هنا ريغ

 ركب رايد يلاوليقنقم ءالكو ناك (1) نآيررسلا انطق ىتلا» ءاحنال عيمج يف ىشتنيو

 ةناطلل ها ردم 2 ري ناك َ ةعصاملا يف .ىرواواجي

 ةءارب سواردنا يطعأ كلذ عمو حيبسملا دبع نيبو هني ةشقانملا تأديف ٠ عما

 ىدلو٠ (5) هل عوضحلاب ببعشلا رمؤي اهيف افرف هلود ريغس طسوتز كلذو ًاضيا ٠

 راد ىلأ .سواردنا ديسلا اهب. بهذ 113+ ةنس با؟ ُهيِس يلج ىلا اهلوصو

 مجرف ٠ ةدادلاك..ةملخ بختتملا سبلاو اهليجستب يلاولا ربا ثيح ةموكحلا
 ىلا مهوصو ىبلو ٠ هلق دحا لني اذهو“ مزيكاكع :ةساوقلا نم ةتسم همادقو

 مهوبفئاوطلا ١ بور نم نب رضاحلا ىلإ هلسرم مبأب .لاولا 03 زعوا ةسنكلا

 سواردنا تيلوي ورطملا اوين نزا نمرإإلا نم,نانارطمو مولا كريرطب انحوي

 175١ةنمس بأ ١ يف:مهلا راشملا ةابالامتجاف٠(5) مهتقيرط يسمح ًاكريرطب
 فئاوطلا نم ريفغ مجبو نوليسزملا ءابالاو .سريلقالا موعمو نايزسلا:ةسينبك يف
 سواردنا.ديسلا قر ءيش لك لبقو : ةظفاحملل باوبالايف ةساوَلا تفقو دقو

 ؟4 دع 1478.م ةيطحلا راثآلا ؟و5
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 هدعبو * سويسونويد هاعمو بلخل انارطم نايحور ماسنهب سفلا هقيقش

 سي ركت ةبنر رشاب ديدجلا نارطملا نا كلذو ٠سويطانغا مساب اكري رطب وج ميفأ

 فيطو فاتكألا ٍلَع لمو يسركلا لع كري رطبلا سلجأ اهتياهت يفو كريرطبلا
 بمشلا فتهف ملباصلا يعارلا ليجنا أرقف يكولملا بابلا غلب ىتح ةعيبلا فيس هب
 ةي القلا ىلا اوجرخ الو نايرسسلا ةسينك يف سدقلا حور مويلا لح دقل اللهتم

 هيلا ىدهاو ديدجلا كريرطبلا ىلا يملاولا ةيشاح عم سرحلا سيئر مدل ليتارتلاب

 هدعب و * مواقم لك هتعاط ىلَع لمحي نا رومام هنا لاق مث هأنهو روهز ةقاب
 ليطلا برشضب هاوانهف ةعلقلا سئر اغالا مهلسرا نيرمزما دونجلا ةقرف ترضح

 ةرخاف ةبدام لصنقلا بدا ةماسرلا دعب يذلا تبسلا مويو * )١( رامزملاو

 ٠ناطلسلا ةلالجو ابابلا ةسادق ب خن اوبرشف مهسريلقاو نيراطملا ةداسلا اهيلا اعد

 مسارلا موتخبب تقتخو هسناها روتسد يولحلا موسرملا ريرقث عم لئاسرلا تبتكو

 سمنوريهيردابلا ابامحل ٠ديبأتلا كص رادصامهساَلا اهعموموسرملاو هيرزاومو
 انحنوي ريك ناكريرادبلا قفتا مويلا كلذ ذنمو عباسلا ردنسكلا ابابلا ىلا يلمركل

 امييتفئاط يف رهخلا انف دحاو رييدتو دحاو يار امل نوكي نا ىلع سواردناو
 ني رهنلانيب ام دالب ىلا لسرا ذا رخل! ارييدت مربا دق نوراب وسم ناكو

 كرب رطب ميقا دق سواردنا ديسلا ناسانأا فرعي يك ةيناهاشلا ةءاربلا نم اسس:

 (؟) هركذ راما اهرلا نارطم يلصوملا ليلجلا دبع سواثيم مهنمو ضعبلا هلبقف

 دو دمأ فقسا يعاد ياحبأ رام ريد رثا يفو 54 دع 437 ص ةيطحلا راث الا ؟

 هيمورب ناي رسلا ريد. يف 178 ماع تبتك ةقيتع رةسارك يف هركذ درو
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 ناكل ١779 ةنس يناثلا نيرشآ 55 يف بلح مدق هناف

 بعشلا نعو هسفننع كلذو ينامورلا ربحتو هل عوضملاو ىيناكل ناميالا ديدجلا

 ةنس "6 لبق ةيكيلئاكلا ةسينكلا ىلا مفنا دق ليلجلا دبع ناكو ٠ يواهرا
 1 قيضودلا هاذا دي لع لصوملا يف ١74 ةنس يف يأ

 ميراتب سواردنا ديسلا ذنأ نالا ىلإ حورشلا ماجتلل اماتخو ,

 ةلودلا لصنق ىلع ءانثلاب اهيف لاب اسنرف كلم ىلا ةلاسر 177 ةنس طابش ١

 |متفيسل كيلاو ٠ تاكيي ويسوملا ةيسنرفلا
 رشع مبارلا سيول كلما ةلالج ىلا

 ةفرغلا يف راهطالا لسرلا لع تلح ينل 7 7000 هكا ١

 يلعراتستو 0 ةازعو ' احرف م دئفا تبعواف نوتيزلا لبج يفو ةينويهصلا

 ةلوسرلا ةكلناكلا ةسدقملا ةسكلاركلا دل قيد كلام كله يدر عع

 يق كة ل وفل نادل اع روكا و لسيما ذا ا رشع بارلا سيول

 كدلو ىلعو ةفرشما ةليبدلا كتتدلاو ىلعو انلاثو (يناث كيلع برلا ةكرب لحتلف

 ميرم انتديس ةعافشب كتكلممو كدالب بعو ةم ركلا كتنيرق دكلملالعو فيرشلا

 ظ نا اي كة ءادهشلا راسو روغلا سالارامو رونلا ما

 اد نويعيسلا اتقو 5كتلالج يلا هذه انتضيرع بةكن انناف دعبو

 ةالب جتنا دقو ٠ جار 2 الغلا ءارج نم ميظع قيض يف مث ةيقرشلا

 ةيطخلا راث آلا ع 177؟ ةئسن يف هوبتك لل تالاسرلا ءاسر ريرقن انه ىلا ١
 ١4 دع 4717 ىلا 18١ ص
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 ينل ا و هالو
 ف 7 دا 0 كلذ ىلع لمعدل سس ضان امن تاي وم

 ريخلا ىلع تاج هللا شن 9 فو ٠ 7 مَ نيت ماطاش ا
 ريقملا انا 'تفأ اهل الؤا : هته لنج نفت ٠ روكلملا لصاتلا ةنقاتل ىس ىذلا
 يديبأت هي هدهج لجزلا اذه غرفا )١( ةبقأعيلا يا نايرسلا ىلع اكري رطب
 57 . مريس 11 ةطساوب لصحتسا ةاغسو اشك. ةنيطتطشتلا ىلا لسرأ 8

 نمرالاو مورأا فئاوط ءادئها قدزسا اناث لاني تلال اهريغو ىتيكر ب رطبل

 بلي مويلا لصح تح ةسدقملا ةسينكلا عمو ظتب عم مهفافو فو نايررسلاو

 نحن يف م 5 رطب اذعام ديدع بءشو اسف نؤرشعو نارطم نمرالل

 انبات يكيلتاك ةيافاق. لعيني امو سوسق ةممتثلانا قراقحخ اذمام' نايرسلا

 فرعي تزا هبش رثكا عم ادب (سون راقم) مورلا كريزطب انوخأف اذهلو

 نواب: :ؤيسومو :تاكتن وسوم نيلصتقلا دهع ىلع راص هلك حاجتلا اذهف
 نأ فرغت 72 ٠ متالج | رذكلا مج كرتو تس ٍلاثلاو عوز لوا ذا أمهيعسلو

 دحاو عوبني 'نه اهلك تناك ماعلا تاهج مترا سل تناك يلا ةعترالا رهن الا
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 وهو دحاو انهردصم ةخورشلا تاريخلا كلذكف : يضرالا نسودرفلا نم

 ءابالا نا لوقا كلذكو : نييحيسملا نيطالسلا ني زو كولما رففاي ؟كالج
 نيلوالا لسرلا- اوهاتض ىتخن ”نيجاتحلا اودعاسو اومطو اوظعؤو اوك نيلسرملا

 ايككمةللا دلخ مكتالج مرك نم يا ةلصانقلا يعاب ةلك كلذ ناكو
 ابمحار.:نيعب اندالب قمرتو اهناسحا مكتلالج لصاوت نا ره نالا انلماف

 الب نييعسملا نع اوماحي نا ةينيطنطسقلا يف نيذلا ماركلا“ا رفسلا يصوت ذا

 ةدحاو ةيعز مكمايا لع انلعجي نرا هللا لادتو انتفئاط نع اس االو عاطقن

 90 ار هاكر

 .باذتجا اولما دقؤنحاجنيف بلحينايرسلا رما نراك اهف :هنازيغ 4

 ةبفقاعبلا ةفقاسا ةيرثك ١ ممج دق“ يؤاهرلا جسما ذبع ناك--: ةب وغرملا"<مفئاط

 انامزف لانو  ةيقيطنطشقلا ىلا زفاس هتعاس نمو اكريرطب ركب رايد يف هوماقاف
 ددؤنو:سواردنا دينسلا ل زعو أصنا تلح ىلا لبق * هللاوكش لؤعتفي ايناطلس

 اوذخا مناف منا اومطقي نا نودنكل نويكيلوثاكلا رتغاف نييتسقؤملا ةيا ركذ
 كسلا م نأ تدولو تل ل ير 1 لاك نا رع ل ساق
 ارامل رو نان رد و انف نحو ١١ دش شالا لا يارا
 مقرف هتعبتوأ اسنزف ريفسل ةيتونبكلا نارسالا ةمدخب نيلكولا ايناك نينشوكلا
 أهيذ لاف ريفسلا ىلا ةضئرع

 هللا كلظفح يتفيظو دنيات ىلع ردنقلا قراقخ ىلع قفنثلا اهيا
 ثدهع ةيقاغيلا نايرشلا كري رأفنن ومع يفوت ذنم هنا:كرعت كتنافت نا
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 ال1 را تارا الانا لع كربا بسكن اهرش ىلا ,ةكريوطلا

 ىدروالا يف كتبيغ ةصرف امنتغا حيسملا دبعو هللاركش امهو ىتفئاط نم نيبهار

 رمالا يلوا الفغتسإ ىرا نمرالا كريرطب طسوتب انكمت ثيح هنردا ىلا ابهذو

 امل اهنكل لوا بلح ةموكح هتق دص نامرفلا اذهو ٠ سيسملا دبع اًنامرف الانف
 12 ةخرن ال اودحي مل تصخو يصوصخ رعاس مم م هنردا ىلا هتخسن تلسرا

 نك عوف يفااس كري رطبلا نوممت ةافو ذنم هنا اودجو لب لولا

 يتفيظوب مايقال يندي وي رخا انامرف يل اولسراف : حرص نامرذ بجومب ينراقح

 بيرق لحم ىلا ابره ربخلا اذه اميغلب الف ١امهيلا اموملا ني نيسلتخملا عدرلو

 مس نأ كتقفش فطعتسا اذهلو ٠ ارارضا ىل ادسف قوةح اسلتخاو ىتيالو

 ادري ىتح اممل نييزحتلا رئاس عم امبئالكوو نيروكذلل نيبهارلا عدر يف
 (1) ىتغزاتم ىلا ادوعي الو هاسلتخا ام

 يد ويسو» لصنقلا بتك مم امال للم ز سواردنا ديسلا مدق ايف

 يف هقوقح تدبات هتوقب افيرش طخ لان ىتح هدهج لكب ىعس ريفسلا ىلا تنوب
 لع ىلوتساو الذج ًارفاظ اهيلا داعف .ةصاخ بلح ةسينك ىفو ةيكري رطبلا

 ىلاهيسملادبع مجرو مالسو ةينامطإ هتةيظو ليثكت ىلا داعو ةيناثلا ةرملا ةسينكلا

 ةيكري رطبلا ع ىلوتسافهبايغةصرف منتغا دق ترض ناكو ٠ًامومغم اًئاخ ركي رايد
 امهنيب ماصخلا رعتساف أضيا

 دالب نايرس نم هيلا اوعصنا نيذلا دقتفي نا امزاع ةراواردنا ديسلا ناكو

 رام ريد نورا يف انكريرظب ةطبغ اهدجو ىنلا ةيؤاسئرفلا ةضيرعلا ةمجرت نع ١
 ةيلعلا ةناثسالا يف نييشوبكلل سيول
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 ركب رايدو اهرلا ىلا هجوت فيرشلا طخلاو ةءاربلاب مجشت ذاو ٠ نيربنلا نييم
 ثم مقحا مث هماقمب رمالا يلوا فرعيا فيرشلا طخلا لج ثيح نيدرامو

 معو مثريغو راطعلا انحو روتلا دبع ساعّملاو ناسرا اوناكو نييكيلوثاكلاب نيدرام

 ىلا نوددرتي امناو مبتكلشك اونلعي نا نوأرتنال ءاسور 000 59

 نرا داراو ٠ ةرطاسنلا اورج دق نا.زلا الد ليبق اوناك نيذلا نادلكلا ةعب

 سريلقالا را ردح كلذ . نع لدعي نا هيلا اوبغرف أسيسق ممدحا بقي

 ةراثآ ىلا الايس ءادعالا دف ننس كدا را ءاضوراو

 ملكتلا نسحي هبراقأ نم باش مسا هيلع اوضرع امناو كيلوثاكلا ىلع داهطضالا

 راطعلا انح نب رفس ساعشلا وهو ةينايرسلاو ةيبرعلا ادع ام ةيسرافلاو ةيكرتلاب
 رجات مسمأب بلح ىلا هولسري مهنا هودعوو )١( سيلفت يف ابئاغ ناكو مثدحا ]

 بارد نك لادكو ١ ةرالطر ومالا تانغ اناذا مهلا هدريو [سق هيقبل
 نع لع هرم الا هو ا لا ك ٠ هيلا نيلاياا ةقاعبلا

 :را كلذو : ةمئم ًاروما فداصف لح ىلا امجار ركو لصوملا ىلا هجوتلا

 هخبوف ةيوقعيلا ىلادترا هاخا نالصا يروخلاو يفوت قوتعم اموت يروخلا

 تاتو ىمشلا نم ودرب هدم وففتسا تح اريثك .هلئعإلو

 نامالا لوبقل دادعتسالا نسح نم ”هآرام مهملع ,صقق هيلا نولسرملا ءاجو
 دعوا زارع لاق امو مه غد ندا ندمان رو مح كلذ يفنيبغارلا نك

 ا عوفكو ٠ نيمواقملا. يديا ىلع اوبرضل نيتاللا نيلسرملا نم نيدرام يف

 ءامما اماو -- ”0 ص يفامحر مارفا ديسلا ةبتكم يف سواردنا ديلا ربخ نع ١

 ةريهشلا ري زكألا نب ايليا ةصق نعف ني روكذملا
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 ايعوسنلاوةيشوبكلا نيلسرملا بولق يف ةبغرلا تبدق ةككتكلا يف نييغازلا جاعزا
  ةنايدلا رشنل يحاؤنلا كلت دصق ىف

 يا لبغب
 السر حيسملا دبع لاسرا ١" هيءور ىلا هلاسرا ريبج نب قوما مودق ٠

 ملشروا.يف سقرم رأم ريد سواردنا فاعسا - بلج ةدلك طبضل

 سرطن ةكلشك + بلح كي اكل ع سيكر وك ب هارلا قنح
 .دييأتل ةيواباب ةءارب دورو فاعسالا عمج .يواهزلا

 لذ ازاذرا لوو لايك وأ اس زارذنا ةيك وطن
 : نيسئابلا فاعساو-ظعولاب ئوعازلا هطاشن

 ١ 114 ةئس تناتتوربلا هايحخم ظ

 ًاسونق. مث تابهار هتماسر ”

 مودق -هضرم-ة ماهو

 . نيدرامنمرفس سامشلا
 ١ 5/0 ةينم هتافوهملا

 هتفد ةلفح

 ' ار وخن هر< :لصوملا 1 نيداش سنالح مدق ءانثالا هذه فو >0

 باشلا مهاو هيدي نيب يلوثاكلا نامالا ررقو سواردنا كري زطنبلا ةرايزاادصاق
 ةتدالو 00 غابضلا هللادبع ةلئاع نم ريمح نب يلا دنع شاملا :قبا قوما

 يدي نين 177١ ةنس .نظي أم ىلع ىيلثاكلا نامالا روق دقو ١17579 )١( ةنس

 ١ ةدس :ريبج نبأ هاف تتكامل ١١ ٠١ دبع م ا ا 3 دهأن دقو 6 :

 اق آك هتدالو نوكتف
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 يف تنثف رحيما ءاغتبا ركب رايد يف انامز ماقاو ٠ لصوملا يف نييشوبكلا نيلسرمل

 (؟) ةينمرالاو ةكرتلا ةفرعم سيقاو (1) ايف نييكيلثاكلا هتطلاخل دكلتكلا

 قف اموت د نأ عماد اكو سفن كلل تايوعيلار ويطر ةعا 2 لا اع اه

 هسفن ضرعو هيل عره,سواردنا كريرطبلا ربخ هغلب ذنم اذهف (+) هعجج هعساو

 مك سوردلا يف غبنف لئاضفلاو ةيتونبكلا مولعلا ارقيل ةيمور ىلا هلسري نا ةيلع
 رفاسو كريرطبلا ةغرمامتال قماش بف هفيل اب كلذ دي وتو نورصاعملا هل دهش

 سابتقا لع.هدهج لكب فكعو ادكبورب ةسردم لخدف ةيمور ىلا هتعاس نم

 امظعانابم امهنمغليو توهاللاو ةفسلفلا سردل ةصاخ غرفتو بادالاو مولعلا

 لبقو :ةيبدالاو ةيوغللا نونفلاومولملا رئابس يف هنارقإ ىلع قبسلا تابصق زاحو
 نانبل ىلا مددق هسورد ءاهتنا .دنعو ٠ ةئراوملا ةسردف لع كلذك ددرتب ناك هلا

 ٠ 1775 ةنس (8) تونهكلا ةجرد ىلا يهيودلا_نافيطسا كريرطبلا هاقرف

 بتكلا ةيلاطم ًُس ًايصنم اهئانثا يف ناك نيتنس يهيودلا, دنع ريبج نبا رقتساو

 جورخ لع ف ساتيفسيسمملا دبع مغت ىيلثاكلا حاجتلا رابخلتناكؤ ١
 ركب رايد يف .ريبج نبا فرع سواردنا ديسلا نا اننظ بلذيو ٠با ١ دعه مجار ١

 -- لع ه عجار 5

 ةيخيراتلا هتعومت يف يناباود ليئاربج سقلا نع *
 رضح ٠ ةيمورب كّزابم سرطب سقلا ىلا 1 ٠١ هع" خي زأتب ك2 ظلال ادع نك +

 علاط ٠ اضيا هتعسرو هتبتوو نيتنس انددع.هتككسف كري رطب اناو ريبج نب قحبا سقلا اندنع
 ٠١4 ص ا, ج سبدلل هب روس خيران
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 ردا لا ورق ناز مهتموأكم قيطي نأ نود هتزوح نم ىلحلا بعشلا

 هتخا نبا )١( تي واهرلانيدابهاش سامثلا نبا سرطب اهو نيبهار ةيفقسالا

 نوتز نب ليلجلا دبع هعسا رخآو ٠ سوي روغي رغ هاعدف سدقلا ةعيبل هصصخو

 ةفاعسا ممحيأ اهرلاو د اللا موي روت رغ هعيوتو ١ يناروطلا

 هنالسا دهع ذنم تناك اهنال"سقرم رام تيب ةفورعملا مشروب نايرس || ةعبب
 لاملا نم غلابم عمجج نمرالا نارطم ةنوهرمو نويدلابةاقشم

 نا عيسملا دبع هدعو هتفئاط لع ةيملا ديدش ناك ذاف ليلجلا دبع اماو

 ميظع ,قنحب بلح ىلا عراسوهدرطي و سوار دنا لزعي نأ طرشب بلح يسرك هيلوي
 مل هنا ريغ ٠ سواردنا ةيكريزطبل ةثلاثلا شو 176 ةنس ءيدابم يف كلذو

 بدني نيدرام ىلا هينا ًادج اهيف اونكمت اوناككيلئاكلانال ايش عطتسإ
 سمطو تارو.سورابلملا ىلا رفاس مث هلامآ ةبوبيخ

 نب سرج نرابرلا ا يلصوم بهار بلح ىلا كلذ دعب مدقو
 ف لوزتلاب هل حمسي هنا ريغ٠ لصوملا اح هجو نم اراه ناكحر ىلا دع

 .اقنح ههجو ىلعمجرف يكيلئاك ريغ هنوك ةسينكلا يف سادقلا ةماقاب الو ةيالقلا

 اوفلاحتف بلح يف هل ىرج اهب هءاقفر ريخا لصوملاب ىتم رام ريد ىلا هلوصو ىدأو
 الا مهب راب اوزوفي مل مبنكل ٠ مهنم بلح ةسينك طبضو نييكيلثاكلا ةبصانم ىلع
 ول أصع مالتسا نم 000 سحرج نابرلا نكمت ائيَح ىا ٌةدم دعب

 لج فيو - نيدب سرطب ينابلودلل رابخالا ةعومم يف نارطملا اذه مسا نا ١
 نيدابهاش سامشلا نبا سرطب نارفعزلا ريد تاماسرلا
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 ىرتس ام )١( ةبقاعيلا ل

 يقريرطبلا بصنلا ىلا سواردنا ديسلا ءاقتراب هيمور ىلاربخلا لصو الو

 مم دييأتلا كصب هيلا ثعبو كريرطبلا ديرأتل ةلداركلا ناويد ينامورلا ربحا دقع
 ةبقاعيلا ناكو نييكيلثاك اونا يلح نايرس نا تاهجلا يف ريخلا رشتناف نويلبلا

 يبس دب لف جيسلا دبعاما ٠ هلم يما ودا ثا دصق رفا وح
 افاعساهتفئاطنم عمجي نا هيلا ًايلاطسواردنا ديسلا ىلا بتكف مهب رارضالا ىلا

 نارطملا هتخا نبا بلح ىلا ةياغلا كلتل لسراو فيرشلا سدقلاب نايرسلاريدل

 ةعضبأه وثم مركاو كري رطإلا مهب بحرف بيبح هما رخا ٍنارطم 5 سرطب

 هقذحو همزح ىلع لديام سرطب نارطملا نم هل حالف اهراوطا بقاري وهو رهشا

 هبغري و ىكيلئاكلا دقتعما ةقيقحيف ةنهارلا تانيبلا هل دروي عرشو هب قثوفهئاكذو
 هلوقل تراعذالا نم أدب سرطب نارطملا رب لذ يفامورلا يسركلا ىلا ءامتنالا يف

 رفا ايلا ترا راو ول را بالا ىدلأاماع افارتعا فرتعاو

 دحالاموي الفاح اسادق ماقا كلذ رثالعو 115714 ةنس سواردنا ديسلا يدي نيب

 امأ ٠ اًلظاتتم نيدرام ىلا مجرو بييبح نارطملا لع كلذ قشف ةسينكلا فيس

 ميلشروأ ىلا هريسم لكاو نيييللا نم لاملا نم افلم مم سرطب ديسلا
 (؟) سقرع رام ريد يف ماقاو

 ميلاعتلا مهنيقاتو بعشلا فيقثل يف | دحم ا شو اردنا كسلا نذو

 بلمب ةيواسرفلا ةيراشنكلا يف كص نرعو ه دع 50 ص ةيطحلا راثالا نع "
 باجب انتيالق ةبتكم يف ىرخا ةقرو نعو ٠ هسفن نارطملا مخي ةعقوم
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 تراك مهصالخ ل لسرلا ةريغ ياحت ةريغب ادقتم ةيعصلا
 نأ اباصوو ناميالا نوناق اهضاو ًاحرش ممل حرش و ةيحيسملا تابجاو | يف موظعي

 اة داش هفأم هجو - اياطخلاب فارتعالاو ةبوثلا بواسا م مسيو ةعيا باصوو

 لمك ةلطابلا تاداقتعالا ةلازاو هتعامح نيب نم ةيدرلا دئاوعلا لاصئتسا ىلا

 سادقلا عاّمسا ةقيرط مهميلعت نع لغغي مو كالذ ريغ ىلاةيلوفطلا لبجناوز زو ىلا

 ءارذعلا م انتديسل ةدابعلا عاون |ىلعمب رديو ايتسراخوالا رس لالجاو يم لالا

 ةيالقلايف واةسينكلا يف نينمئءملا تافارتعا ءامتسا يف تاعاس فرصيهسفنب وهناك و

 ةنكلا داش را يف ةيلوسرلا هممه ىراصق. لذ ىرخالا ةهجلا نم ناكو

 نيعرو نابش رايتخاو ةسدقلا ةءيبلا نضح ىلا ةيتسف :دنأا ةلالضأا نم نيمحارلا

 ةسفنب ىلوتف يسريلقالا كلسلا ىلا مامن الأ. موري نم ةبلطتملا تافصلا نيعماج

 ةسردما اواخدف ةيمور ىلا رخا ًارغن لسرأو تاملالاو ةمذلا لع مهنم رفن ميلعت

 سو الربو ا هللا مستفو شفعلانبا بوقةعيو دقانمناعت رك ذنم.تلمج يفوناميالا ر اشتنا

 ًادنش ورب ةسردم اولخد ٠ كريوطبلا براقا يره يلرم ء نب ميهربأو ١ و انح نبا

 أاركلو ةريبلا نسح ناكف يبرم نب ميعربأ اما 17 ةنس لوالا نوناكا/ + يف
 حرابو يلمركلا ونيتسلج بالا لع طقق يبدالا توهاللا سردب ىنتكأ هنس
 أما ٠ انيسم هنيدم ىف ىنوتو ٠ ضرم ةلكل 1777 ةثس يناثلا نيرشأ ١ ١ ىف ةيمور

 ةياثلا ةنسلا يف ةيمور نم جرخو عبطلا يداه بلعلا ياس ناكف دقان همعن

 لان 0 مالو 0 رقلا هضرتعاف, 15714 ةنس ىنعا .توهاللا هسردلأ

 اما اما ٠ ةنس رآيأ ١١ ىتح ةيمور يف ل ظو لاملا نم ةيككي ديكف سدقملا عمجلا

 ّنااسيف ,كشوا ةنبم ةرشع تالث هتدم َتلاَط 0 نكيمل ذاف انح سواهثرب
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 (')15374ةنس ظابش ؟ ١ يف قرشأا ىلا داعو ٠ةماسر ن ود ةسردملا نم جرخي

 ةينايرسلاةسكلاىف ايفيلثاكلا نامالا ديطوتل ةايسولا كللت كاري رطبلا ذختاو

 اماقاف .انهاكة ساهئلاا 0 ا ىلا اقر نب ذلا ةلمح نمو

 ناخ نيا نب هللا قزر سقلاو هأش رمد:م نب عوشي 3 اهو ةيالقلا يف هدنع

 ناكو ةينايرسلاةنللا ةفرعم ةيرعلا ادعأم محي سواردنا كري رطنلا ناكو

 ايميكلا ةعنصطاعتي ناك ذا هابص يف اهتدابم سبتقا ةيناربتلا ةغللاب ماما ضعب هل
 باتكهطبضو مارخنا نود ينايرسلا سقطلا ظفح ىلع هصرح هيام صخا نمو

 (؟) ةينايرسلاب سادقلا باتكو يحمشالاب فورعملا ةيعوبسالا ةينؤناقلا تاولصلا

 سيدادقلا ةمدخ باتكو ٍبعلا باتككب فورعملا رارسالا ميزوت باتكو

 ظوفحم اهضعبو ةبقاعيلا ليلاضا نم امقن اذ هدي طخم اهنمبتكو هتايصوصخب
 (*)ةيكري رطبلا ةفرشلا ةسردم ةبتكم يفاهضعبو لحب انتيالق ةبتكم يف

 ةزاجا الا اههسارمو ةنايرسلا ةعيللا سقط ىلع ثادعا لاخدا اشي و

 00 أ ل راش هنكلو نينموملا ةدئاف يف ةبغر ةعباتتملا نيالا

 نم ةعمجاو .ءاعبرالا يوي هما ديما نسون اطفت ىدادو لا دعارا ندد :

 ىلا بورغلا نك ايلفمس هن دنا ةانل اقم الذب نذل هن لا ليلا فصن

 ةعاطقلا نوظفحمال اوناك كلذ_سسب نيزيفك نا ذا٠بورغلا

 اك ةطبغ اهيلع انعلطادقو؟ 8و .45و 5” ضاادنكب .ورب ةدمالت لج نع. ١

 :يلاغلا مان مانرفا :سويطاتغا ران يلجلا

 11ه خوش وهو بلعب اهيكميف ظوذع يلثكلأ اذه 0.

 ."نسادقلا ةمدخ ب اثك نم.ئئجش خو "يملا باعك ند ةين نم رثك أ اهيف أاهيف دجوي 5
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 بتكف ابروا يف نيجئاه نوينيولكلا ناك كري رطبلا اذه دهع لعو
 داقتعا ناب همعز ديكويل ةيقرشلا فئاوطلا داقتعاب هيف دهشتسا ًاباتك مدحا

 كلا. ف اناتم نبل هلاو ثيدعسم (ًتسزاجسوالا رسب ةئامورلا ةسنكلا

 يواسن 320000000 !عمجو انوب رس ءالع دحا دونرا هيذكف ٠ ةلوسرلا

 ًاحاضياو يكيلث6لادقتملا انج فقر كلاب ناوطلا نمو ادا كرة ط داس ف

 ةخراوم ياو اهحصفاو امحصوا هسريلقاو سواردنا ديسلا تاداهش تناكو همدقل

 +» (1) ةداهشلا كلتل ةقدصملا تاعيقوتلا كيلاو 1774 ةنس طابش ؟9 يف

 «هرخأ »ناي رسلاةفئاط نارطم مأنهب +نايرم ملاةفئاطكري رطب سواردناسوطانغا

 ٠ هللا دبع يروخلا ٠ قوتعم يروخلا ٠ نايرسلا ةعيب نزاخ هللا دبع مم
 سملا٠ هللا دبع سقلا ٠ انح نيمايب سقلا ٠ همم سهلا «بهارلا انحوي سلا

 0( ) ريغصلا ميهار ١. سقلا ٠ ميهاربا

 ةيوعتلاتادابعلا ترثك هتكري رطب و سواردنا ديسلا ةينارطم دهع يفو

 ىلع ةيكيلثاكلا تاعاملا نم تادباع ةيعمج تئشنأف بلح يف هصاخ تو

 ا؟1وا؟ه وومح ١ ءزج ه«ينم ) ةيكيلثاكلا ةسيدكلا نايا ماود ١

 طوطخم باتك رخآ يف يناثلا مارفا سويطانغا رامليلجلا كري رطب ةطبغ دجو دق ؟
 انحسقلاو قوتعم يروخلا مثو نيروك ذملا سوسقلا نم ةثالث ءاعما نانبلبةفرشلا ريد ةصاخ

 اشباح ميعاربا سامشلا نب هللا ةمسن داوم ناك) كالذو ىركز نب مهاربا سقلاو رتعزلا نب

 سامشلا نب هاشيلح دلوم 25 1 رت فروا اذن لقعأو 1115 ”ةقسش تا ىف

 دلو سايلاو "ا 0 نما كو دمع ورا ١11٠7١ ةئص ميهاربا

 ل ف جئتتسيف( 1776 ةنس ىركز نب سفلا دي ىلع ذمدعا هاش مهارب

 ةينو راملا ةفئاطلا ىلا اوزاحا م انايرس
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 نوعرت ةيرق راوجب ١745 ةنس ةنراوأا ةسسا يذلا شارح ريد تابهار قسن

 تانوراهتالاوتانمرا عيزرأ ةعما كلت ىلا مضنا نم لوا ناكف ناورسك

 شفدأ هيمور نم 86 نأك يدنه نارطم نهراز الو ١176 ةنس وحن كلذو

 |يذدلا نريمم تابوطخم نهنم ضب ناد و ءاكبلا ىلع نوفشق هلمحو نهتونق ىأر ال
 نيرشعو اثالث نهددع غلب 1717١ ةنس يحاون ينو )١( تادباعلا رثا نقحلو

 سدكملا يكسالاب نهنم تايئايرسلا حيشوتب سواردنا كري رطالا لفتحاف ةهار

 نحوي بالا نهدشرم ىلا نهترادا ضوفو ى اطنالا نأ سلا سطل تيح

 ريد تابهار ىلا نومضي نا هل صخرو بلجب ةيشوبكلا سيئر ناينا تاس
 ةسيدقلا نيناوق ىلع روك ذملا بالا نهفقثف ٠ ةدحاو ةيئابهر يف نيخضمل شارح

 5 ٠ كلذ ريغو ةيحوراا ةأرقلاو ةديسلا ضرف ةوالت ىلع نمترمو هرالك

 أما : مسالا اذهب نفرعنبنا ىتح تايشوبكلا تابهارلا يز هقوفو حسملا نهسابل

 دحاو لحيف ثالث وا نيتنثا لك نييلاها رود يف لزتعم لح يف تناك نتماقا
 دحالا مايا الا تيبلا كلذ نم نجرخي نكي مو ءاسنلا ىوس نييلع لخدي الف
 نهو 5 ءاسن رئاسب ةوسا ضيبا رازا نهيلع ناكو + س'دقلا عامتسال ديعلاو

 00 نوب اد ناكو عرولاو رمثلا يف تالماك ءاسنب تابووتصم

 0 0 لوانتلاو فارتعالل دادعتسالاو يييسملا ميلعتلاو

 يوقلا نامالاو 3 ىلا نوريثك ةطساولا كالثب ىدتهاو 222-06

 ادع هاا ص ةيطحلاراثآلا ١

 يواسنرفلا يشوبكلا ناينطسي بالا باتك عجار 454 ةدشارط الا
 ينابهرلا مسارلا كري رطبلا مسالالو ةنسلا خيراتل ركذ ال نا ىرتق 477 ص
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 :ابنرغلاوارقفلا وحن ةخحرلاوةبحلابامسالوةج لئاضفبافصتم زابلابالا ذه ناكو

 يلح يف ا كع ١ ) ةءامم ّق 2 ناتليضفلا ناتاه هذ تاجمو ؛.نيسئابلاو

 ذفن. الو نيجاتحلا لعدل تاك اكعز زوف نيندم عبس تماد و.هتيفقسا نمز يف

 الجر. رخخم هتالصووي يفو * هدانعب فطليل عوم دب هللا ىلا ىلض .ءيّش لك

 هد اهعزؤف (؟) لاملا نم سفك ةباعبس هاظعافةديعب دالب نم ًامداقناك.ًافيرش
 دوهتلاو نيملتسلاو ىراتصنلا لع ةعاجلا مايا ةيقب

 "لع ا 1 درعا لل جيم اهناتا ول كيوتل | ئلولر دنا نسل دهز عمو

 كونا عملا تدل قبلي اهليغيأت وةعيبلاةني زيف نعسي ناك ني.زوعملاونيسئابلا

 كرت ةريلل هذه نم سواردنا ديسلا.لقتنا 1 هنا ضيودلا ناقطسا كري رطبلا

 نيل ةريغك ةيضف يفاوا بلح ةسينكل
 لئالد هيلع ترهظو ًاضيرم زكذلا بيطلا كريرطبلا مقو 1777 ماعو

 11 كفل رالرم ناس رة ةنلاج شك كللاو ةقيكتلا تآءارق تاعك اركتأيف ةرؤ.
 (385 ةننمدي 'ون) ةنسلا هذه-يفو ةهصنانم ةيحيسم ١765 ةيئانؤي ١571 ةئس زوم © يف

 اورسكو :بارخو بنو. ديدش ,قيضو موي نوعب راو ةسمخ ٍنلخ ةنيدم يف مظع.راصح راص
 دئادش يراصنلا باصا راصملا دعب و ةميظع ٌدرم دئادش اىيساقو قاوسالاو نيك اكدلا
 ربك الاو بهذ ةّتس ىلا ريقفلاو شرق ني ربشع ىلا لصو هجاوملاف فيلاكتلا ليم نم ةبعص
 ىتح ٠ جزانم ءيش نيك اك دلاو تويبلاو لاؤمالا لو ةرم ةبعض لاوخالاو ٍتهذ ةرشع
 نيضيملا لذي واتضاخيو انمحزب اعبز لأ اناياطخ نعاذج لكو دئادثلا سانلا تبلط

 رص نمل هج وطلاو نينمكرملاو نمانكلا ّلع ةبعص ةئعزا يقتنع سرطب اي سرطبل لاق هناف
 ني.رباصلا نم انلمجي هللا

 ماغلا ربذملا نو راب سيسنرف وه نسحلا.فترشلا نأ نظي و ةيبرعلا هتضق يفاذك "*

 7 نم 7 ءزجوي و.زأ هذ رابخا تارذش علاط ٠ ةيقرشلا دنملا يف ةب ونرفلا كالمالل
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 نوضغ يف هنا ثدحو ٠ ًايظع ًاغ هيلع بعشلا متغاف توملا براق هنأ :يبت
 دموي هرمعو هرك ذ قباسلا راطعلا:انح نب زفبس سامّسلا نيدرام نم مدق هضرع

 مث ةيسوسقلا ةجردلا ىلا هبقري را ًابغاركريدرطيلا ناكو .ةنس نوثالثو عبس
 مانهب نارطملا هقيقش نا لع هدعب كيلثاكلا دضعي نم بلح يف نوكيل ةيفقسالا

 كريرطب ا ل ناك و ىلاعت هتمحر ىلا لقتنا دق ناك

 ادم لا هر يا ا يل ,رطبلا عمو ٠ ٠ ةقاعبلا

 ريشاف نيدابههاش سرطب سوي روغيرغ ديسلا لثم ةماقتساب ماعريأ الخ يدعي نم

 (1) اكريزطب متيلع هويتنا يلع
 موي ةيوعسلا رادخالا.ىلا ايندلا احلا هذه نم ننواردنا ديسسلا لقتتا مث 20
 أماع رشع ةعب را هد رلا ةسائرلايف ىضقو 171/7 ةنس زوق 5+ يف ءاعبرالا

 يف فئاولعلا رئاسو ةيطاق .بعيثلا هاكبف ٠ امون نيرشعؤ. ةيبجحو رهشا ةرشعو

 ةسينك هي ىنلا ةرافملا أ هوعدواو ناقو لكبهتفدو-هتزانجي اولفتحاو بلح
 ًاسيسق مسريإ ةصرفلا رظنتي رفس سامشلا لظو ٠ ةديسلا

 ١ دع 16 نم ةيظحللا ىاث الإ يف هاج ام اهقفاوي و ةبب رعلا ةصقلا يفاذك «
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 3 عبارلا بابلا 9

 يواهرلا نيد ايهاش سراعب 97 رطب ف

 ب ب 6 0نوكهسلل

 لوللا لصعلا

 نمرعاخ ةيكريرطبلا ىلوثيل سدقلا .:نارطم سرطب نييبلحلا ءاعدتسا "4

 مبعوجر ١ هئاي ربمهعا دخت ا --مهطورش هلوبق --مهيلعهسفن حيسملادبع

 نم نينثا رفس ؟7 اسنرف كلم ىلا هباتك -سدقلا نارطم ىلا

 .رخالاو اهلاثو ةيناطلس ةءارب لاصحتسال دحاولا ٠ نيلسرملا

 ةكلشك_ بلحب بئان يملا دبع بصن تلج أتف ةب وابا
 هتماقا سرطب دبسلا فيقست -هفان

 لصنق مودق ال ةئساح-- اكري رطب

 ةرايز -تاكيب عم ديدج
 اهل كريرطبلا
 كه

 مت ريرطب حيسملادبع اوريخا نا هيوقعلاب قركسيفلا متع أمو 5

 ىلا اهيعش ةلاتساو ةيبلحلا ةسينكلا عاجرتسا ىلع هوثحو سواردنا ديسلا ةافوب

 13  لوقي نييلحلا ىلأ ستكو .)١( ٠ ةراشنلا ةذه ىئدل احرف للبت ٠ ةتعاط

 نانوضرت لهف 8 انممعاف هلل همحر سواردنا كريرطبلا انخلا ةافو ربخ أغلب

 ١ دع 4! ص ةيطخلا راثالا ”"
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 راو نالصاو »١« ناآّيشاوا اها لادبع مثو بعشلارب .ك ١ ناكو' مبا مدقن

 رام ىلا ميلشروا ىلا اوبتك دق هزوبد نالصاو هاشرصم يحادبع نوسحو

 هل افلخ هنوبختني مهناو كريرطبلا ةافو ربخ هيلا اوعنو يواهرلا سرطب سوي وغيرغ

 كك راعبلا جيسملادبعىلا أوتك من عهديبأتلةيناطاسةأ أرب لاصمعتسا يف ىعسلا نواذبي و

 كسفن ىلع تيبلآ اذا الا انيلا كمودقب ىضرنال اننا :هل اولاق هيف أباوج يبوقعيلا
 سرطب سوي روغيرغ ديسلا ناكو حينتملا سواردنا كري نسل كلاجب كلت نإ

 هجوتلا ىلع دقعا الف حيسملا دبع كريرطبلا تخا نبا ميلشروا نارطم

 ضار يفا مهلا 5-53 حيسملا دبع اما ٠ ًاضيرم عقو بلح ىلا ميلشروأ نم

 الا يحيسملا اهيف صلخي دقتعملا ةحيمص ةسينك تسب هنا يلعل هومتطرش امب
 لك مرحاف اذهلو ٠ نيمدقالا انئابا ةسنك تنك يتلا يو ةينامورلا ةسينكل

 ىلا لقا مث كيلا هجوتم انا اهو ةيكيلثاكلا ةسينكلا مهضفرت نيذلا نيلضمل

 0 0 ىلا باهذلا ىلا رطضا ىتح انامز هدعو ىلع ماقاو هولبقف بلح

 هدهع ضقنو لوالا هبهذم ىلا داعو اهنع دتراف هتكلثك لع ضعلاا هلذع

 نايعا هناع سلح ىلا ةناث عجر الو هب نيكلناكلا دعو دق نآك يذلا قباسلا

 نبذلا نم فئاخ ينا كل لوقا ملا يدالوا اي مهباجاف هئاير يلع بعشلا
 ىلا ةدحاو ةعذد انلك مجرتف عيمجا حب رأ امير ٍينامز يرادا ينوعدف ٍنوموأقي

 اذهب ظفلتن نا كريعم كل زيي فيك : اولاقف ٠ ينامورلا يلوسرلا ىسولا ةعاط
 أما ٠ لجو رع هللا يباحت نا كتمذ كل حمست له سومانلا لعم تناو مالكلا

 تءالم اددع مرثكآو بلح نايرس ىنغا نم تناكايتشا ةلئاع نا نووارلا لقن ١
 -مويلا يلا مهعماب ةفورعملا ةراحلا

1 



 .رفسا يب:ىعتسا نم هلوقب .برلا هب انهبن أمرك ذاف كلنومواقتي نمم كفو نع

 ايف ينامورلا يلوسيرلا يبسركلا ناك ناف - دسجلا تقي يذلا نم اوفاخت الو» هب
 كري رطب .انل ميقن نحنو ٠ كركف ةليخد نع انل فشكاف الاو هعطاف عاطي ناب
 هدانع لع اًرصم ثبب حيسملا دبع ناريغ ٠ صولخلاو قحلا جورم_ىلع اناعري
 سوسقلاب :مهيلا راشملا نايعالا ممتجا .ذئايخ ةرخالا دحم لع اينذلا.دحم .لضفو

 دعب و : مر يبدتو مار نم هئايرب رادغأا اده 6 دقل :.اولاقو نيلسرلا نابهرأاو

 ىفوتملا سواردنا .كريزطبلا ناك ام ءارجا لع ةبطاق اوقفتا ليوط . شخ

 نيدايهاش 'سرطب .سويزوذرغ ليلا ىل  اويكحعف هب مثاصوأ لو

 ”تيضز . دق باجاف )١(. اكريرطب ماقيل هروضدت اوباطو ىرج امب هوربخاو
 نبنتلا' ديسلل ةمرحو. اهصالخو ةزيزعلا انتفئاط ريخ يف .ةبغر يايا كباختناب
 رماوا- لاصحتساب يززا اودشت نا جلع طرشا نيمواقملا ىذا نم ًارذح نكلو
 سريلقالا مساب ةطبضم اوبتكو همالكأوب وصتساف 2 ا ا
 اهوقدصف.نمالا يلوا ىلع اهوضرعو اكريرطب هنوديري مهنا ىلعاهيف اوعمجا نعشلاو

 اوذخاف:.ةحلصملا هذه ءاضقل. مهسفن نولسرملا نابهرلا مق كاذذاو * مهموتخ

 سلا اهيف 1774 ةنس خيراتي امنارفكللم عبارلا كيفدوا ىلا بختنملا نم ةلاسز.

 ةيواسنرفلا ةمالل نييناي رسلا ةدومب هرث.ذو ةناتسالا ىف هريفس ةدعاسمو هتءامح

 ةلاسرلا ةروص كيلاو ميدقلا ذنم .

 رفطظملا ٠ كلاملا نم اهريغو اسنرف ..:راطلس سول ناطلسلا :ةرضح ىلا

 مال ' يناثلا مازفا سويطانغأ رام اك ري رطب
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 كلاما ةودب بورحلا .يف
 ةنوكسملا ضرالا ةردان ةيحيسملا نيطالسملا ركب ليلجلا :كالملا ةرضح ىلا

 هسا كلا ل راك نيطافلا حلا ارنا ءاشلا ا

 ٠ ةءاربلاو ةمكحلا ىف ناملس ٠ ةءاجبيشلاو ةوَقلا يف دواد ٠ اياعرلاو ءارمالا ءاجلم

 روصنملا دي ئوملا ٠ ىوجتلاو ةباحنلا يف نيطنطسق ٠ ىوقتتلاو ةيدوبعلا ىف ايقزح

 ٠ لئاضفلل ةيلا ةروصلا ٠ دئاوفلاو م ولعلا ددحم٠عدبلاو ةقطا را مداههئادعا لع

 تاكربلاهيلع غبساو ٠ مايالا رم ىلع ىلاعت يرابلا هظفح ٠ لئابقلا عيمج ىلع مهلا

 هترضح يف ًالوبق هذازو ٠ هيمدق ٠يطوم تحت هءادعا عضخاو ٠ماعنالا لئالُجو

 كل انياطناسل ماسر "راو كيل نارا ماس نات لا

 نيماعلا بر هاجي مهللا نيم ٠١ رانا
 ينسلا جبانجب ىدل .ىديملاو « فيرشلا يلاملا جباتج ىلا ضورعملاف.دعب اما

 نم .ةذتملا نايرسلا كريزطب سرطب ةنهكلا ءاسور ىف ريقملا انا لا ٠. فيطللا
 نم ًادجاو. ةيردالا نم نينثاطلسرا ايلي امو رصم راطقا ىلا اهدودح.و لباب

 يينلا لد امخا موغلي ل ةعامج. نم ادخار ةيعوسلا ةعاج

 ةنامورلا ةيلوسرلا ةقيلتاقلا 521 عما قافتا ارعمجت نا ىلاعت هللا ةمعني ديرت

 ينلاةهلاصلا يلا يف انونيعتو دوجلاو 3 نيعب انيلع يريسك" الا مرظن نكيلو

 نيمآ نيديالا دبا ىلا دوحيسلا هركذل صييسملا عوسيب انديس انيلع اهب لضفت
 ءارمالامم ءامدقلان اير بسلا تعنص ام ةيلاعلا مكتمظع ىدل أمولعم نكيلو

 اهودباىتلإ ة دوملا ةيانب قافتالاو ةبحلاو بفيرشلا سدقلا ةسورحم يف ةي واسنرفلا

 نولضفتن مكلا مكتمتمت :نم_وجرملاف * اهيلع اوكح نيذلا ماظعلا نيطالسلا ماما
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 نم يذلا يجلبالا انيف اوصوت مكمارت او مث دوج قوذو مكماعنا ناسحاب انيلع
 ع ةتيانع نيعب هللا هلثفح دمحم ناطلس دنع ةنيطنطسقلا ةنيدم ىف مكلبق

 نيمحارلا محرا وهو لئاضفلا تاجرد ىصقا ىلا هلصوو نيدناعملاو رارشالا

 يجو لالظلا ملل تاب نإ رئاذ لانه كحق نيشان نحن اماو

 ' هئلزدأ نايزافبت لداعلا هكحي نيممنتمو ٠ هتوظطسو هرما ةوقب انثادعا نم

 001 انروما عيمج يف اندعاسيو انيلع هرظن قركل نا يجلبالا أوصوت انقنأو

 سرطب سويطانغا ريقملا لكلا طباضلا يدمرسلا ىلزالا مس

 )١( هك اطنا كريرطب « متخلا ناكم »

 الر از فردا اااه ورا را ظو ءظا ما ١ هذه كسرأ الف.

 جونو ٠ ديبأتلا ةءاربو نويلابلا لين يف ىعسيل ةيمور ىلا هي روس يف نييعوسلا

 رماوالا لاصحتسا يف ىعسيل ةينيطنطسقلا ىلا يشوبكلا ناينطسي يردابلا
 [كياتب انيرشا اطال لا, ي.:اًريغك .فرضو. باتو. بكف (6) ةيئاطاسلا
 ةيحيسم 174 ةنس قفاوملا ةيرجم ٠١84 ةنس ىف هخئرات ديدجلا كري رطبلا

 ا وعملا ال كاالراإب قررا اللب راو ىلا لويرطو نسف "ون: يززدابلا اما

 7 تار رتاج ةهرجمل ااراخملا ل1 ]عكا ا ةيكري رطبا بخلملا نأشب
 حلصي الف :رامالا 2 بختنملا نا اهلام نيضرتم موق نم هب روس نم

 تمت ةيبرعلا تاطوطخلا نيب ةيواسنرفلا لانويسانلا ةبتكم كيس ظوفحم لصالا ٠.
 ١٠١الو ٠١5 ص ةيطحلا راثالا +517 دع

 م دع 1 ص ةيطحلاا راثالا '"

 74 ظ



 محل غوسي امير هديبات ليجأت اوررق دق اوناكو ةكلثكلا يف تبني الو ةسائرلل

 ذخأف رضح دق ىتركلا ناينطسي بالاب اذا ةضوافملا كلت يف اوثاك ايفو هراشخأ

 008 لجو بلح ىلا عجرف ١ هديبأتب دعولا لان ىتحح بختللا نع مفادي

 سرطب . ديسلا ىلا ربخلا اذه غلب الف ٠ مييسملا دبع لزعو ةمكحلا يف فيرشلا
 عمجي ارت ىلاون ىردلبلا عجدرو ١ يري رطبلا يسركلا يلوو ساح ىلا عرس

 ظ ديدجلا كريرطبلا افاعسا

 ركب رايد ىلا لفقو هنع ابئان صمح فقسا هراشب بصنف حيسملا دبع ماو
 ةسنكلا 6 ماقاف نيكلثكلا ع دحاو يارب ةراشل ا لاك ال ,ززم

 لعنو ةسانل | اولخدو هيد نيب هناما ةروص ررةف بختنملا دش مدق ىدح

 هأشرصم دحالا كبع تس عوسب بهاأرلل ةيراب 37 رظلا ماقا لا ميدفل ]

 .فتزربهارلاو ١ (١!شروي وغيرغ هعمأب هاعمو ميلشروال .ًانارطم يبلحلا

 هران انفعال روصخ كلذو سويسونويد مسأب ل نارا ناخ نيمأ نب 0

 ابحةك رتلاو ةيبرعلاو ةينايرسلا تاغللاب ائاع بهارلا اذه ناكو ٠ هترزاومبو
 دحالا موي نروروكذملا ةفقاسالا عقجا مث ٠ ىرايتخالا رقفلاو ةفشقلا ةريسلل

 كيلثاكلا نمرالا نم نارطمو ةنراوملا نورسلا نارطم روضحيو هدعب يذلا

 هلو 1774 ةنس (؟) ةيكاطنا ىلع ًاكريرطب نيدابهاش سرطب ديسلا اوسرك

 ىضفق اهيفو ةيمور ىلا رفاس هتاث دعب و ٠ هنطا ىلا اوغن نيذلا ةامح نم اذه نك 1

 نييتسفونملا نع ثملا يف ةيقرشلا ةبتككلاو 547 دومع ؟ ج ىجيسملا قرشلا مجار ةتايح
 ةبكاطنا كري رطب ناودع ىلا فيضي نا يحا سرطب سويطاتغا كري رطبلا نا ؟

 نيب امو ايروس نايرس ىلع ناتيحورلا ناتطلسلا تمةحا هيف هنا ىلا ةراشبا نيدبع روط مسا
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 روبحلاو ليتارتلا تاوصأب -ةيالقلا ىلا هوجرخاو ةنس نوثالثو عبدم رمش م

 مرخا ةفقانمالا:بتتكو يظغالا:زيملا ىلا ةناها روتسد ديدجلا كزي.رطبلا تتكو

 را هنلاب كا ةلازيز نلع ىف شضرطب كرير طبلا ركساو 1*١ )١(٠0

 ةريرعتلاو .ةروصلا نسبح ناكو. ميوقلا نيدلا ٍلَع امهش :اليضف ًاليلج ًاربخ
 راسو -سادقلا نسقط ءادقتم هماقب ةقثال لئاعش اذ توصلا ميخر رظنملا باهم
 اهرااوركب ناد ف نيلصفنملا" ناي رسلا.نم نيريغك بذتجاف٠ ٠ ةينايرسلا بترلإ

 ةكيناكلا ةنايدلإ ىلا .اهريغو لصوملاو

 هلا نيلمتل خا ابتكم هللا قزر نارطملاو اهدعاوق طبضو.ةينايزسلا ةغالا مياعتل
 اريغك ادافاف ٍبلحي نيتفالا نيتاه ميامت يف دهتجا نم لوا اناكف-يبرعلا

 لاش كدندح :لصنف نلح مق أ ”13/ 4. ةنس ايلا ني زشت أ قو 7

 ءانسملاو لقياس ريهشلا قلصنقلا تاكيب نسيسنرف هتقفرنو وي ورأ يد سنروا هل
 ومسوقةيفقشالاةجزدلا ىلا قر دق اذه سيرف ناكو (؟) نييكيلثاكلل ريكلا ٠

 رابعلا هذه هيلا تفيضا دقو يسرا هغتخ يف انأزق اذك نّيدبع روط نايم ىلو نيرمغلا

 «ودعلا رهق بيلصلا ٠. باغي ٍبيلصلا ٠ بلغ بيلصلا »
 دمقلاو ٠لئا ه0 4 ص_يكرتلا .دهشملا_باتك نع ١4١5 دومع ” ج ىيتسملا قرشلا ١

 ظ بلح يف ينلا ةييرعلا
 ةسريم..لخو.77١ ةئس.ايروا ىلا عجرو بلح .ةيلصنق تاكيب ىيسوم كرت املا *

 ئاز ايابلا:هامم نا. ىلا (ويد ننيئر ) رويرب ةفيظو داقلو .ةسدقملا تاجردللا ىقرو ,ةيتونبك ...
 دوم سايلا. يدوخ ركذ درو دقو نابنمإ يم, ىنلا نسيلب وزمسحلم ًانارطمم مقاف يل وسو ال
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 ىلا ةنالثلا هتراطمو كريرطبلا قلطناف ٠ سرافدالبلو لباب ايلوسر رئاز

 مو نود ًارخاف ءاذغ لصنقلا مل دعاو ٠ نيقيرفال ميظع حرف راصو اههترايز
 يز نيب واسنرفلل كاذ ذا باطو ٠ ذئموي نايرسلا ةفقاسالا ةداعل ةأعارم ةتبا

 كرابو.ليدنب اقوفلم ابيلص هبع نم كري رطبلا جرخا امل ًاصوصخو : مهفويض
 :هتدومو هنانتمااهب رهظيل ةصرف مقوتي ا ل ل ملا

 ظ يداحلا ركل ابايلا ندل نم دييأتلاكصو يري رطإلا عردلا هأفاو . مل

 ضل هلدح بلا ب14 يف امهيدتناف ا ىف ةنس نار 21 قاطم

 راجتلاو مهتيشاح نم اضع اويخضتساو اورضخل يوبالا عردلا وأ نويلإبا

 كريرطبلا .مثاقلتو ٠ ةيعسرلا ةبلالاب نوحشتم ..مثو . نيبدنلوهلاو .نيبءواسنرفلا

 بلصلا كسوهتلخ تاكيب دنسلا سبل مالسلا دعب و *. ةيعيبلا للحلاب هسريلقاو
 .رانوقايدو رهزا 'ءام نوشري ةشاعشلا نم:ةعرا ناكو ٠ نايزسلا ةداعك هدب

 ةيوابايلا ءاربلا تئرق دولا دعي و حيوارملاب نوجولي ةسماعس | نم ةئنالثو نارخي

 ىقلا ليجضالا دمبو.٠ ايناي رس هلك. ةلترف سادقلاب أدبو نويلابلا كري رطبلا دلقت
 هدعب ظعو مث ٠ ءاعدلاب' اهتخو ةيكيلثاكلا“ ةنينكلا فرش يف ةغيلب " ةبطخ
 تر سادقلا متنا املو اكريزطب ءايا مهتدهاشا بعشلا للهتف تاكيب ديسلا

 ديسلاب اسنرف كيس ىقثلا لاقف 1778 ةنس اكريماو ابوروا يف هتحايس بانك يف يلصومل
 بلح يف تاكيي.ديِسلا ماقازأ.نلخ زابخا فرع هنمؤ ًايدقو ان رش ةافلاف تاكنيب *نسسنرف

 ٠ جوي وز ايكد رابخا تارذش علاط 1141 .هنس ناسين <. .يف:محفلا ىلا زرفاس مد اًنامز
 . قرشملا ةلحم علاط 1188 ةئس بأ ؟1 يف ناذمم يف هتافو تناكو مخك و 88و جرا ص
 878 ص ةيشاح يف ١1٠06 ةئس لوليا 8

 0 48:ص 8 ج ويوراتارذش ١

77 



 كريرطبا 6 هسيكلا نم اوجرخو ةيئايرس ةهئرت سقطلا بسح سوريلفالا

 ىلا مهمزع 3 كري رطبلا مهكرابف ةيالقلا ىل ءا_عجولاو سوسقلاو ةنراطملاو

 اوفرصناو ليلا هماظتناو عيدبلا يناي رسلا سقطلا نم نيبدبهتم اوناكو روطفلا
 هطاشنو نيدابهاش سرطب كريرطبلا رداق ىلع لياد هلك كلذ .نيرك اش نيللبتم

 لبا لع لطبا ذه: ليلفرالا لوقب تفتابم أكف

 طخ ةوقب نينموملا هجاعزا - ةرم لوال ةسنكلا لع حيسملادبع ءاليتسا 8
 ةمصاعلا ىلإ هرفس - هطاشن -سرطب كرب رطبلا ةعاج ”4 في رش

 لصنقلاو مايا ماصخالا ماصخ--ةيعرلا كيس نيلسرملا ءانتعا ٠
 ليحتل # نينم لاب مهليكتت - مايا يضاقلا ماكبا اهم

 0-9 ءا دي ّلَع هفكو حيسملادبع

 هيمور نم ريبج نبأ ةدوع -- محعلا ىلا

 ةلاسر - نادبل ىلا هبره

 خس ةيعوسلا

 نيدران

 «صغنتي ذخا رابخالا هذه هتغلب ام دنعفحيسملا دبع عاب لمعلا انآ عاام

 0 3 راسل ا هنأ نبا 2 0 ناي 0

 ا 0 ١»
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 ( )ان ريك ةصح مهسفنل نيلعاج انوفرسف نمرالا ك5 218 ءالكو دبع

 هنا ملوق هيلع ةمح اوذختاو هتخا نبا سرطب كريرطبلا لزعب ًادصق هلك ك لذو

 هك اودع راصو ايجنرف ىعضا دق ىكيلثاكلا نامالا ىلا هزاصناب

 ناب 00 ل 1 رات حا را ءارتذالا اذه داز ام ةنسلا كلت

 ةداذ ةفاك ةئاطش موصخلا داو تناكف ةناهاشلاو ةجنرفالا ركاسعلا

 سلا دبع اما () هتيانعب مثرش عافك هللا نك ٠ هبعشو نيكسملا كري رطبلا
 لس بلح ةسينك ىلع كيرلا ا رش طخ لان ىتح هرعس يفرتفي لف

 00 ل ير لااا ورا

 أشاب لع هرف منقل 2 ةه هلع ا( ةيناطلسلا رماوالا ءارحا ىف دجب قفطو

 . مرمقيو نيكلثاكلا جتزيو هتخا نبا كري رطبلا ةايح فالتال بلح يلاو

 رباكأ برضو اهلخدف ةسينكلا هولس دونج ةقرف عم هلبق نم ًاليكو يلاولا ذفناف
 يف تويبلا نواخديو ةقزالا يف نوفوطي هزاعياب دونجلا قفطف ٠ مرحلاب بعشلا

 0 00 ا ياثاكل كرب رطبلا للط

 نسلا 0

 ناد ردستكلا لح دو را ل دل ل ل لا

 > هر ةلططا را
 "4 خي راثب باحب ةيلصنقلا ةب راشتك راثآ نع االودع ٠٠١ ص ةيطحلا راثآلا "

 كريرطبلا ةيالقيف ريرقتلا اذه < : الئاق يوارلا متخ انهو تع 1548+ ةئس لوالا نونأك

 هددوهو أاسنرفيتاودلصنف وي ورايد ويسوم قيدصتب و دوه ةلمج عيقوت عم همت و سرطعب
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 :ةضوو ةنيمشلا ةينالا رئاس مم تاساكلاو حوارملاو نابلصلاو ليدانقلا عج ىلص

 وشي نارطملا هقحلو٠ هتامحيو اهءوحنيل ةملصنقلا راد ىلا اهب ىلاو .قودنص يف

 ريثك قلخ عم ةسينكلا ىلا نيلبقم دونجلا مل هنكل ٠ هللاق زر .نارطملا هدعبو
 نينمأوملا توبب دجا يف ىفتخاف

 ا ا تلا اى املا نقوم ولبس افابالا تاكو
 تغيمولع لخد هب اذ او.هاواضنا وذل ريرطلا تاصم ىلع نوذسأتي مثايفو ارا

 نعيضا يل تقو ال نا مط لاقف ٠ هنوزعيو هتلاخل نوثري اوناك ءنيشوهدم:هوقلتف

 دوس اديشن يلمأو ةسنكلا || درتسال .الاح ةينيطاطسقلا ىلا ردسلا يدارم امناو

 هنا لع 8 لايف ًارفاظ الا را دوعا ال يفا انما ةديسلا ةعافشلو حيسملا

 ذا ىتيعر نم نوحي ؛ اذامو ٠ رماوالا لاصعغسال ة علاق زاصملا ىل نتا ذ م

 نعت ام نامزلا نم ليلق ىف لهاجلا ودعلا دسفي نا ىش ++ ىلا. بائذلا اهتالخت ام

 اهدعب جالعلا زعيف تاونس ةدم بصنو ركب هحالصال
 ىعوسلا ون ليئاخيم يردابلا هأ لاقف ٠ نورضاحلا ممد عمد مالكلا اذه ىدذأو

 3 كك كتيعر دقفت ىف اندهج لذي _1:رانودعتسم ياقفرو.انا يا

 نم ريكا | افاعسا ةينيادناعسقلا يف دجي فوس هنأ هودعوو ٠ مهسيئرو نويشوبكلا

 كلذ. ل .اهبتك دق ناك هحتخب ةموتخ ةقيثو هبع نم جرجأو ماكشف هتجاح
 عدوا هناو ناجي اهنرف ةلود لصنق ني ورا ودسولل شرغ نغفلا :نويدنم هنا اه رقا

 ٍدحال همأسي ال نا ىلع أيعيب اغاصم ايواج 5 ودنص غلبلا اذه قع ايمي هدنع

 اسدتجمل لاق ةقيثولا لصنقلا أرنا ()رركذلا يسب اناا هسه امريق
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 مطاق تاكيب ديسلا نا ريغ ٠ ةقيثولاو نهرلا لتسا فيكف غلبلا كضرقا ل ي
 ديسلا هل لاق اهضبق الف ٠ كري رطبلل امملسلهدنع نم شرغ فلا هلسو همالك

 لصنقلا نم سمتاو ٠ كرفس ىلع هقفنت ينم ةيده غلبملا اذه لبقا : تاكي

 بيكف ٠ ةتلأسم يف كريرطبلا دعاسيو هتعاطتسا ردقب ةعيدولا ٍلَع ظفاحي نا

 كارب رطبلاجوتابسفت ةليللا كلت ينو ٠ كري رطبلل هلسوةيصوت باتك ريفسلا يللا

 1 ةينيطنطسقلاف ةئوردنكسا ىلا عوشي نارطملا ابحصتسم
 تالئاعلا نودقتف» نولسرملا ءابالا قفط كريرطبلا رفس دعب نمو 6

 حيسلادبع راصناس كعلاب ناكو ٠ تابثلاو ربصلا لعمهةوثحبو بمشلانودشريو

 باوتسم هنا مبكر يرطب ةسادق فصو يف نوغاببو نييكيلثاكلا نوبلثب
 ٠ رارضالا نم 58 ثيكب مهنوفيخي هتعاط ىلا نوداقنيال نيذلاو ٠ ةوعدلا

 ىلع ةولصلا ةجحب مهتويب يلا هب اوبهذ وا ميسملادبع ىلا موذخا ام أاريثكو

 نرع ضعبلا ل ااّةسا ىت> اذه لعاولاز امو ٠ مهسوؤر
 مهبتامورخلا لازنا وامهيلع هل هئاعد نم ةفاخع وأ ءايح ضعرلاو نيقي

 اوةفطو ةكحملا ىلا مهغفارف مهكري رطب اوربخاو اوبضغ نيلسرملا لمسمبلب الو
 نودعتسم مهنا او<زو ٠ ةيلعلاةلودلاو ناطلسلا ءادعا مهنا نيلئافنيلسرملابنوددني

 7 ماعادم 505 و مهدقحي لع يضاقلا نك 07 ٠ كلذل اناا تائيس 0 نا

 : مل لوقي وهو مهفرصو نيكتشملا رتناف ةيماسلاتاسايسلا سمت ةلأسم جلينا

 5 نس ام وا كتاضرغت لجان ممودسفت الف نرفلا ناطلسو انناطلسنيب دئاسملصلا

 كرويرطلا# وع مهتلاقم نورركي مثو نيظاتغم اوحرفت ٠ ةسينكلا متطبض منا

 ا تيما اعراب ىتح ٠ مهتاوصا ىلعاب نيلسرملاو



 يلادبع راصنا لا دلدجي نينالئارخ مقجا 1541 ةنس نم راذا ةرغ يفو

 ةقيثولا مهاراو مهفطالف ٠ ا ك1 ا فتن ؤبلا طي. ناصنفلا ىلإ اوقلظنإت

 لسراف لصنقلا روضح اوبلطو ىضاقلا لع هاوعد اوضرع مهنكل ٠ اوفرصناف

 ٠ كري رطبلا حيسمادبع ًاضيا رضحو ٠ سمان 0 نومرص قمحسا هينامجرت

 هلم تيسذلا الا غاصملا قودنص إستيال نا ىههق ةقيثولا لع يضاقلا ملطا الف

 الا ىتح نيلسرملاو لصنقلا نوفذقي اوناكو هراصناو كري رطبااظاتغاف ٠هدبب

 نرم اوجرخف مهبرضب رماي داكو مهقشو ابضغ يضاقلا مدتحاف ميلع نيرتفم

 (1) يره ةكجملا

 |ةصاخ منع ءانغاو مهرباكا ىلعو نييكيلثاكلا ىلع حيسل ادبع كرير اعبلا ىتثو

 طمخلا لين لع 8 ةنيطنطسقلا ىف هفرصام ءاقل ةميسج غلابب مهبلاطي

 دارج تمن فذ أو مهماع همرح فذق هلط اوضذر ذاو ٠ هئارحاو فيرشلا

 00 مة ةسوسفلا شوفوا قرر.نيكتلنكلاب ةياكاو ب ردتلاو نيو

 ميهارباو زيزعلا دبع نب هذاحمتو رعاشلا ةذاحش نب نساك مهو هوقفاو نيذلا

 دكوتلاو ومن 4 هاش بوقعي نب هاشععرباو هشالم نب هللا جرفو يرون نب

 باحّلع اناراعم هماقا هللارماسقلا هعما نياكيلثا5لاةضغبلا ديدش جوزتم سبسقو

 نع جرف ىلا تضفا ةعاججا اهب لماعي حيسملا دبع ناك يتلا ةدشلا نا ريغ

 نيذلا ناي رسسلا :نابشلا دحا لع مرملا لازناب فنكي ملهنا تاذو ٠ نييكيلثاكلا

 ةنيدلا تم اغا رداق ناويد ىلا هيلع ةياكشلا مادق لب نيدلا يف هتطلاخم اوبا

 0 ةعس ىلا ددرتي نآكو هتفئاط ةعبب نع مطقنا رهش *.ا ةتس ذنم هنأ ىوعدب

 ١ ص ةيطحلا راث الا ضيا عجار 1؟-هالص ج ويورايدرابخا تارذش ..
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 ىتلا انتدلب مدق ذن» كريرطبلا اذه نأ ىغاقلا انالوماي َةلئاق كتشت ةمكحا ىلا

 نايرسلا انتعامج ههاركاب كلذو هل ةاطعملا رماوالا زواجو انني داسفلاو قلقلا

 هللا ءايلوال بجاولا ماركالا هتفئاط يف نيلوبقملا عدبلا باحسسال اومدقي نا ّلع
 ألو ٠ حيسملاو نيبراوخلا يلعتل ةفلاخا مهيااعت لوبق ىلع مجربحيو نيسيدقلا

 [تبقاعي و انتقاط قوذت لاومأي انبلاطي عرش هاذا نم اصلخت انريغ سئانك ىلا انأجل

 ,تانيبب تناو املظ يدلو سبح يف ىبس يت> ةينلا ةموكحلا اهلبقلال قئارطب
 ٠ هتررقأم لك لع

 يئاقلا ىدل سوبحلا رضحأو ةكحلا ىلا حيسملادبع كريرطبلا يعدتساف

 هررقأملك كري رطبلا لاق ٠كباوجام كريرطبلل يضاقلا لاقف ٠ هما لثم ملكتف

 الف ٠ انتقيرطو اننيد دعاوق بجومب الا كلذ رجأ ل يناريغ ٠ مييحص باشلا
 هنا نيلئاق ىمضماَقلا يدق لع هباحصا ىعارتف هبرضب رماو ىضاقلا دتحا اذه لاق

 دحو باشلا قاطاف ىوعدلا ىلع يلاولا ملطأو هنع نكف برضلا لمحيال خيش

 "0 نيكيلئاكلل 00 أهدعب 5 و اهاّدحا ةفااع كريرطبلا ص

 رفس ساعشلا نيع دقو نابفصا ىلا رمسللا ديري تاك ديسلا نأكو ١

 كري رطبلاةدوعر ظتنماذهناك امل هنا ريغ ٠ ةيسرافلا ةغللا ىف هل انامحرت ىنيدراملا

 نراطلس نم اياده ل 2 ىلوسرأا رئازلا نآكو ٠ انهاك همدقيل سرطب

 ٠* يف وف رفاسو بلح يف هناجرت فلخ : مهلا ناطلس هاش يفوص ىلا أسنرف

 اديس ماقي نا دعب نم ايادهلا رفس سامشلا هىلا لمح نا ُّس ١5485 ةنس نآسن

 ا 55-1 ص ١1ج ويورا رابخا تارذش نع ١
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 دجو أف بلح ىلا ةيمور نم ريبج نب قعسا سقلا مدق مايالا كلت فو

 ىلا ههجو ىلع عجر : ًايئاغ كريرطبلاو ني رمدم نيكياكلاو ةريغتم لاوخاالا

 جرفلا رابخا رظتني هدي كانه ماق أًماو نانل

 مهتلاسر اودع نانيبغار يلب نوممملاةيعوسيلا ءابالا ناك امءانثالا 0 فو

 1 بتول د قيراوال [كاراؤافللا ناكمنتك تالذو ةيربلا:نيبام تاه ىلا

 راليه هعما خا عمون ليئاخيم يردابلا لفقف سدقملا ممحما موع ةضخو اوذكا

 يف ممدشري عرشو نوبكيلوثاكلا هيلا ممتجاف اتيب رجأتساو نيدرام ىلا ًاهجوتم
 حرطف دإلا ما ىلا هب اوشو هريخ نمرالاوةقاعللا مع اف ٠ ةنولهجي اولاكمأم

 0 1185 ةنس باحوىلا اداعو اهايدا ةمارغ امهيلع دحو نجحسلا ىف نينثالا

 بيبط يزب نيدرأم ىلا داعو افاعسا عج ثيح أسنرف ىلا ليئاخيم يردابلا هجوت

 .ناكو نويحيسم يبلصا نا هل لبق ذا اضيا ةيسملا ةفئاط رشبي نا مزع دقو

 (١)ةيسعسلا لاح ىلا اولصو الف ٠ راله حالاو نوسب فسوي يردابلا هتقفرب

 دووم رثكا مهيلا س انلا لامو نيدرام ىلا اواجلف مثوحرجو صوصللا مويلس

 يذلا اما ٠ احجنف ةي وسلا لج ىلا مهنم نانثا مجرو بطلا يف اعمط لوالا

 يلاهالانم لجر رشع ثا 00و يف 0

 اوقلطان لسرملا اهاذدا ةيناث ةمارع ماع تادحو هممت عامسال هدنعأو

 (؟) نيبئاخ سلح ىلا نولسرملا 8

 مهضعب نم الا نوجوزتيال مهناو ٠ ثدئاوع ىلع اورمتساةبقاعيلا ىلا بهذملا يف مهمامفنا عمو

 ( نويعوسلا مئرشب نيذلا اياقب مهلعلف لابلودلا رابخا عجار ) ضعب
 "٠1و 87و ؛,١ ص "5 ءزج ينابلودلا رابخا 3
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 ثاابللا لصعلا

 نلرامرف ةوقب ةرم لوال ةسنئكلا هعاجرتسا ح< سرظب كري رطبلا يعاسم 45

 محعلا ىلا رفسسقلا رفس نك هتماسرحهتحار 49 دادضالاماكبا
 هتماقا < ريبج نبا ةدوع حج سدقلا ىلا عوشي نارطملاو

 هتافتصم 7 اهلا هرقس تح ركب رايدلل .اًنارطم

 باتكب هتي زمت-كريرطبلاجايتحا دس

 يلوسرلا يمركلا سس

 ملسو ةنيطنطسملا ىلالصوأمل هنافسرطب كري رطبلان مناك أم اماو 1

 ٠ هتدعاسم يف هدهج لذب و هب بحر كاريك يد ويسوم ريفسلل لصنقلا بتك
 يذلا فيرشلا طحلا هيف رك ذ ملظعالا ردصلا ىلا لاح ضرع كر ؛رطبلا مادقو

 مههاجي يلاعلا بابلا ىدل هنوثيغي ريخلا لها ناكو همصخ :ىرم 222

 اوحيش دق اوناك هموصخ نال اغارف اهلك تبهذ يعاسملا هذه ناريغ ا

 هيلع ىضقي نا اهيف كشوا ةلماك ةنس رظنناف هيلع مظعالا ردصلا بضغ

 جرفلا باب هل متفنا ىتح ةراح عومدب هللا ىلا يلصي لاز امو ىفتخاف قنشلاب

 0 دنع بالا ةماعلا ار سدسنرذ رامنابهر يعسب

 ردصلا ماما كريرطبلا نع عافدلا هبأد انحوي لم ٠ هينوم انحوي ويسومو

 يجنرف كري رطبلا نا نم هب هومهوا موصخلا ناك اب جتحي ردصلا ناكو ىظعالا

 ةياكش ناو اهرلا ةنيدم ىف نوفورعم هل اوءابا ناو يناثع هنا هل 1ك هينومو

 ارءا يوحي اًفيرش طخ ردصاو ردصلا نعذاف ةارتقاو اكفا الا تسيل هموصخ
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 )1١( ١1م9 ةنس نأسنن ؟هخميرأتب كلذو ناي سلالم امل لا أ

 00 للا 0 تق رالو ا“ روق اوار اناديع ةيلظ ةياكشلا اور <. ةاذتشالا "كل

 0 مانع امد هللا قزر نارطملا دي ىلا (؟) ىلح ىلا فيرشلا طخلا كلذ

 نيلسرملاو نييكيلثاكلا بلثي وهو وكب رايدىلابلحنم بره هنا آلا حيسملا دبع

 ةعمج موي بلح ىلا فيرشلا طخلا لوصو .ناكو (؟) ةنيبم ة نك لاوقاب

 حسآ رزاعل تبس موي ىنعا دغلا ينو كلا موصلا نم نيعب رالا

 | :روكلناكلا لتساف ٠ يتفملاو يمضاقلاو ماحلا اشاب دوم رمأ ةموكحلا راد يف

 بسح ةيملالا ةمدخلا اورجاو اموصربو سروعسويد قروصابنم اومفرو ةسينكلا

 اسكلا ةينلا نيرضاللا نييوقتيلا نايرسلا دحا لواخو ٠ <لئاكلا دقتمملا

 0 يف م.م 2 ةداعا اودار اوهنارقا نمةتسس عم قفتاف يغش ثادحا

 انيدنف نا :نولوفي ىلاولا ىلا مهنم ةنالث سهذو ةعيبلا نم نينارظملا اودرطو

 سأوقي نا ىضرن الف يجنرف وه انعسك ىلع ءاليتسالا ديري يذلا كريرظبلا نا

 لع مهدرغل مهسيحو مهبرضب رما ع مهري رقل ليجستب ىلاولا الوا زعواف انيلع
 اذكهو ةمارغ اودا نا دعب اوجني نا مهنكما ديهجلا دهجلابو ةيناطللا رماوالا
 0 ىف كلذ ببسبو (4) مثريغل اهورفح يتلا ةرفحلا يف اوعقو

 ىتح ينعا اموي رشع ةسجخ نمسا نس سوسقلا ثكمو 1 ا را

 10 1007 0 2 ضدلملا نبغى

 ١٠٠و 44 ص ةيطحلا راث آلا علاط ٠ باحب
 ١١١ ص 5 ءزج وب ورا يد رابخا تارذش '“

 !ا5دع ٠١١ ص ةيطحلا راثالا 4
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 ةمارغلانم مهيلعضرفام ىفوف بلح ىلا سرطب كريرطبلا غلبهيفو ديدجلا دحالا
 مهتاجن لع ركشلاةالصاواصو ةسدتكلا ىلانمبسلا نمكري رطبلا اوقفارو موقلطاف

 هتيعر لع اصر رتب ةسيلاامررام بأ كح كاريرا سر ف7

 ياشيب نب هللادبعو راطملا انح نباينيدراملا رفس ساهشلا ممر مايا دعب و ةزيزملا

 رغس سقلا ناكو ةيمورب ناميالا راشتنا عم يف اوسرد اوناك نيذلا نم |يهريغو
 ةفصب مجعلا دالب ىلا هبحصيل تاكيب ديسلا هراتخا دق أثيدح موسرملا ينيدرالا

 ”يجعلا هاش ىلا لمحت اسارف ناطاسنم ايادهلا هدرت اًعير بل>يف هاقباو نامجرت

 فرصناو تاكيب ديسسلاىلا ناهفصا ىلا رفسس لا اهب هجوت ايادحلا تدرو نا ايف
 اللا مسرو رقم ميلشروا ىلا عوشي سوي روغي رغ نارطملا كلذك

 هللا ةمعن يهصخاو عوشي نرارطلا ةذمالت نمو ةفيرش تالئاع نمة سماع

 كري رطبللا قيقش رغس نب دحالا دبعو *روخ رفسنب ناملسو' ىمدقاجاوخلانبا

 ماري أم ُط اهتمدخو اهتنبكب ةسيكلا تمطظتاف

 ريبج نب قممسا سقلا مجر نانبل ىلا نييكيلثاكلا زوف رابخا تدراوت الو

 هاعدو ركب رايد ىلع ةيفقسالا ةجرد ىلا كريرطبلا هأ_فقرف بلح ىلا يصوم
 . ةلس رخآوأ فو ٠ أفنا ذملا ليلجلا دبع سواثيط هفلاس 5 0! سواشيط

 دالب رئاس ينو اهيف نيذلا نييكيلثاكلا نايرسلا سوسيل هثيعرم ىلا رفاس 7

 0 ىلا ةرات هءانبا عمجي عرش هرقم ىلا لصو ألو ٠ نيربنلا نيب ام

 : نييشوبكلا فسويوولجلا نيوبالا ًاكيدص ناكو نادلكلا ةسنك يف ةراتو

 اذه ناكو ٠ تاهجلا كلت يف ةيكيلثاكلا ةنايدلا رشن نم هتاباتكو هظعوب نكتو
 ٠ هتدلج ينب ةدئافل ىتش ابنك ىنأاو ةعلاطملاو سردلا ىلع افكاع ةمالعلا ربل
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 ملل نيثدعلل ةئايرسلا لاعفالا فيدراصتو تاقاقتشاىإ فاعرس باتك مضوو

 وهنلاب ابيدتقم. ةييرعلا تاقاقلشالا قف ىلع هلعجو ( ثادحالا ةرانا ) مساب

 ةدع هيلع اونو هيف سانلا بغرو ىنعملا اذهب باتك حصفا يضاف ىنيتاللا

 ةجحمبو ةاجنلا كردم باتك ضيا فنصو )١( مويلا ىتح ءارقلا اهلوادتي سن

 ءارا دنفو دسحتلا رسس نع هيف ثحب ةافطصملا ةسينكلا قدص يف ةايحلاب زوفلا

 هيف دهشتساو اهاوسو ةيئسفونملاو ةيروطسنلاو ةيسويرالاو ةينويقرملا عدببلا

 اا دا لعةوالع ينيوك الا اهقتورام داو تكي ملاوي طفوا ر 7

 ” 1 ل (هلورإ8) هناكماو يونقالا داحتالا نع همالك يف كلذو نايرسلا

 دعب ام ىف اهرث ذ لع يئأتس ةريثك

 هيلع اهراثا ىتلا تاداباعضالا لقت تح ني ناكف سرطب كري رطبلا اما

 هداذ أممو تامارلاو ىواعدلا سس هيلع نويدلا غارت نع الضف نيدلا ءادعا

 مظعالا ريما رماب سدقملا عمجلا نوم هدري ناك يذلا فاعسالا عاطقتا أسائتبا

 هتمارك هل حمست مفكلذ عمو ٠ اهركذرالا ةءريصلا ريغ رابخالا ببسل كلذو

 ىلا بتتكي نا ىلع هلمحو هلال ىئرف لصنتللا هب سحا ىتح دءال هلاح وكشي نا

 ةدحاوو ةمالملا انكريرطب ةطبغ ةبتكم يف ةدحاو اهنم ةديدع سن باتكلا اذهل ١

 لصوملاب وكز مانهب ةبتكميف اهريغو تو ريبب نييعوسلا هاب الا ةبهكميف ةثلاثلاو ةفرشلا ريديف
 ةفرشلا ريد ةصاخ في رظ يدعاق ظخجب ةخسن اهنم اضيا خان باتكلا اذهل ١

 نبا حا اكدوا لل يدك ووو ما ةردصم او يفورالا شنم سججرج سقلا صخ يرخاو
 باتكلا اذه كلتما دق » اذكه أرقي باعكلانم ةقرو لوا فو. دم نارطم يلصوملا ريبج
 او ٠8 ةئس قرشملا ةلحم عجار » 175 ١ ةنس لوليا ؟5 يف ينايرسلا ”اتشا رفس نب هللا حتف

 « 17" ص

 ل



 مم باتكلا لسراو بتكف )١( هجايتحاو هلاوحا نع رشع يداحلا سوتينكلا

 نر ل ار عاقل نا ؛طيي رف "يشوبكلا اروتواثوب بالا هلكو

 كتفيظو تابجاويدوت نا ثيلع بجي » هلوق رابحالا ربح هيلا بتكام ةلج

 ماع كناو ٠٠١ امودح نكملا ت'داضملا ةلابق ”يوعار ردصب موقنو ةيماسلا

 ناكف (؟) انيف رهظي نا ممزملا دهلا يزاوت ال تدتشا اهم ملاعلا اذه عاجوا نا

 اذهب لحي نرا ًاديتع ناك ام ىلا راش هنأكو هللا ربح اهب هاف ةوبن مالكلا اذه

 ًاديهش تافف نامالا لجا نم يفنو سبح ' ذا دابطضالا نم سييدقلا كريرطبلا
 دي عهه مل

 عيارلا لصعلا

 ةسينك هطبض << نامرفب دُمآ نم هايا هدرطو ريبج نبال ميملادبع ةعصاخم 4
 حيسملادبع ةب وبيخحةكحلا ىلا كريرطبلاةعفارم<حاهورو ةيناث بلح

 ١ 8و ةنس نيدرام لع هفقسن سع ىخس سقلا ةدوع 6

 اسنرفكلم ةبي ر 4 /جحهتيفتسا كصةروص 7

 ادنكبورب ةصخر تح هل همارك او هنم

 دنملا دالب يف نالوجل هل

 ائان كري رطبلا ةماقا

 نبا سرطب كريرطبلا ىلع ابضغ مجأتي عسلادبع كري رطبلا نأكو
 ذفنا ىتح اذه ّلَع لاز امو ٠ هدي نم بلح ةيعر جورخ ىلعافسأيو هتخا

 "078 ص 1 ج ويورا يد رابخاتارذش ١

 ةنسلا يف كولملا ىلا رشع يداحلا سوتيدكتا لئاسر نيب ةيناكئاولا تالحسلا نع ؟
 ؟١و ١ ةقرو هثيربحل ةئماثلاو ةعباسلا
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 ازما لصحتساو ةرملا هذه يف رمالا يلوا لفغتساف ةينيطنطسقلا ىلا هنابهر دحا

 كاش ىلا ءاج مث ركب رايد ىلا دامف 1148 ةنس كلذو نييكلئاكلا دض ًاديدح

 ةعلا نم نيكيلثاكلا درط نم نكمتو رمالا كللذ لجو محلا راد ىلا ههذو

 نال ”اليوط كلذب انبتي مل هنكل ٠ هللا رما هنارطم مم اهلخدو اهيلع ىلوتساو
 كتي نا هنأش عملا! ىلا تلاوه قع ةمفادلا هتعاس نم سهأت سرطب كرب رطعبلا

 :نييشوبكلانيلسرملا سيئر ىلا هبتك |١كيلاو ٠ هباعصا طسوتب انرف ريغس دمتساو
 ىلع ماعلا سيئرلا سيراب يد ناب روا بالا ةماه ىلع هلالا ةكرب قفلت

 رقوملا نييشوبكلا نيلسرملا ءابالا
 قيدصو يباب ياصتعا مويلا 1 تسارع! ىلع ينأرجام ناف دعب اما

 ؟لئاضف ومس ىلع تعلطا : ةينيطنطسقلا يف مدنع تنك نا وه قيدصلا

 ةيلطو ٠ جلاعف ناسلب يل هومتنبا امم ينغلا كفطل ديزم ىلعو ةيلوسرلا متريغو
 يبصنم كي يندياوي نا يف اسنرف ةلود ريغس ةماخن ىدل يعسلا نم سهلا

 نيمتحما ةلمج يف ىتلا ةينامورلا ةعيبلا ناش مفرو ةةطارا ءازخال قريرطبلا

 مهتثداحمب نيذلا مكوخا ونيروت ريد نابهر نييشوبكلا ءابالا مث اهتريص يف

 رثكا عتوباتناك ألو مهب ءادتقالا ىلع ينولمح باذجلا فشقلا مهشيعو ةسدقملا

 ماوس دحا الف هتمذ عمو هدبعم نهأك كنوكل ريغسلا ةماخغ ىلا غاوس نم ابرق

 هب متأدبام زاجنا يف يعسال مث دهج اواذباذ ٠ ناسحالا اذه ينيلوي نا هنكمي

 ينومتيطعا متنا ٠ هظفحب مزتلي دوجولا يطعي يذلا نا عئاشلا لثما نب ركاذ

 نامرفلاب ةرم لوال ينومتدياو أك ريرطب مث ايكيلئاك ينوةريص ذا يحورلا دوجولا
 بالا نم تلصح ىتح ةيمور يف ديياتلا اونو هينيطنطسقلا يف يناطلسلا
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 :. تار لاير نيسمخو نيتيام لو نويلانلا لع نينموملا يبا سدقالا
 34 اهتدهع ىلا ةريغلاب صنم لع كتظفاع ىوس مويلا ينصةنيال هلا ثيحب

 يتلا سفنالا نم فولا صالخ ىلا مج ار كتع ىنخيال اكلم اذهو ٠ نالا ىلا

 مهتفقاس 0 طب نحن انرت 1000 أدتها حبصا

 ٠ نهتسيئرو عيبلا رئاس ما ةينامورلا ةعيبلا ىلا اوعمتنا نيذلا نم انريغو مهنابهرو

 لادم و كلا في نا نا ل ل ا ل ل
 مارماو ٠ قودصلانقيدص رباق ويسؤم ىلا اضيا اك ةاملا هتنيرقو ريغسلا ةماخن ىلا
 نك شا ةانرنلا يا راو

 سراعب سوطانغا نا لوالا 0 5

 ا) نيدبع روطو هيك اطنا كري رطب

 ٠ هقوقح لجا نم مظعالا ردصلا فطعتساو يلاعلا بابلا ىلا بتك مث

 درتسا هب ةيرجم ٠١51 ةنس هخيرات ديدج يناطلس رما هافاو الا مايا رت

 نم ضعبو هللا رما نارطملا عم ةككحلا دصقو حيسملادبع ظاطغاف ٠ ةسينكلا
 هط هل لاقي فارشالا نم ىضاقلا ناكو ٠ هتخا نبا ىلع ةباكش مدقو بعشلا

 مساو لصنقلانم ةيصوتب سرطب مك ا دا هداز

 2 لاق افقاو حيسملا دبع كري رطبلا ل لخداالف يلا دبع لكول

 ل ايد فر ةماعلا انكار رطب ةطبغ اهدجو يتلا ةيوا فرفلا ةخسنلا نع ١
 ةينيطدطسقلا يف نييشوكل
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 نأ يصتعي نأو اذرخلا 3 راعبلا انو يواعد ل تسغصأ نا كنا مدخقأ : عرشلا

 .ْمم هدأرم و ةمو | بعتي تاونس ةدع ذنم هناف هدحو هل عرشلا ةكحم جفت

 اكريرطب هنوديري ال كترضح فرعت مهو هعابتا ىلع بلح نايرس ربخت نا

 هششرط نع اغر همم لاع توصب هل لاقو حيسملادبع ىلا تفتلا مث ٠ مهيلع

 حيسلادبع لاقف ٠ انكري رطب ىلع كل قح الف لوزعم كنا ٠ ةخوفيسلا ببسب
 ىعدتسي ناي ضاقلا ى واف“ سا عرش ىلا هراضح !نم دب ؛ القهيلع ياوعد تعفرين ا

 يتخأ ن نباوه يمصخ نا متاطاس لاق حيسل |ادبع هحل الف رضإ سرطب كريرطلا

 امانلا لاق ٠ ًايجنرف راصف "ىلع يصعو ىزيح لك قنا لع هنريصو هتسر اناو

 ا كامو سلط انذو قالمانتق نيلسملا ناطلس نيب نأل احنرفن لقتال تكسا

 [ ءرسلا ف نءاط خيش كنا ىتحيصأ معا |يئاوء كج باسل ةوادع جسيبت

 انا متاطلساي لاق ٠ كتشيعب كتخا نبا موقيو كتيب ين دعمت نا كب ردجالاف

 لاشلا هطعا سرطبل ىضاقلا لاقف يلا هدريلف )١( هسارب يذلا لاشلا هتسبلا

 دتحا باوجلا اذه يدلو  هنم نسحا هيطعا اناو يعم عجريلف ةما ا

 هديرا يناانههلاشلا ينطميلف : الئاق هتوص ىلعاب حيصي قفطو ابضغ حيسملادبع
 بجومب وه هبلط نا مدنفا : هاقفرو هللا را نارطملا لاق مث ٠ ةعاسلا ةعاسلا

 .:روجضت لاشلا نم عارذ لجالأ : الئاق يضاقلا ثرهتناف (؟) انتفي رطو ا:نيد

 يف نايرسلا ةفقاسالاو نابهرلا اهسبلي ينلا ةعابقنا وا ةينابهرلا كسا لاشلاب ىنع ١
 ةوسنلقاا قوف اهنوعضيف مورلا اما غوافلا تحب مهسوأور

 ريفلاو فقسالا سارنم لاشلا عزنب هنا الهجوامهو ةبقاعيلا نم نورخانملا دقتعي "

 ةيفتسالا وأ ةيسوسقلا ةجرد امهنع عزنت سيسقلا سار نم هادوسلاةيقرعلا ينءا
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 . ةقفش هلاخي يضاقلا ىدل سرطب كريرطبلا مفشف مهيرضب رماو عرشلا ةكح يف
 كريرطبلا داع كلذ دعبو ٠ نيرخآلا برضب رماو هنع ىفمف هتخوخيش لع

 سرطب كري رطبلا رقتساو قشمد ىلا هللا رما نارطملاو ركب رايد ىل حيسملادبع

 مالسب بلح يف
 فنراجرت ةفصب نابفصأب ايقم ذئموي ينيدراملا ارش يفلان واي 25

 0007-53 نم تاكي ديسلا هذفنأ 11484 ةنس ىفف ٠ تاكب 0

 ةد لا تارا راو 1 نا ننال
 لذبا :هصن ام نيبس همسا ةيموريف هل قيدص ىلا تاكيب ديسلا بتكام مل يفو

 هناف هاوثم سدقملا مدحلا مركيل رفس سلا اذه يباتك لماح زازعا يف كدهج

 دوا 1ك رتلاو 1 كلا افعولاو ةدرقلا تان ملكتلا نسحي ماع لضاف نهاك

 لاق الع كاره لا لو نإ“ 0/5 ل راك | ةففسألا لا دحا

 0 ل ل ا ني كرا
 الياور راف ا كل رولا ردا كا د

 .ىلوسرلا ىسركلا اللا ولاىف بذتجتو

 اهو“ كلذ ءارو طاشنلا لذبت لب ةسدقملا ةيانلا ءذه كرتتال نأ باوصلا نم ىرنف
 ىضرف ١ كتم هلماولام زحتتو اهيلا سهذتف نيدرامل افمسا كهقننا انمدع دق أنثا
 ةدئاف في هش ارتل للا نذأتسا هنكل كري وطبلا يأرب رقس سلا

 نيبيصنو نيدرا٠ ىلع ةيفقسالا ةجردلا ىلا هاقرو كلذ هل زاجاف ةقئاطلا

 هتيفقسابة داهشلا كصيانوقيئاطسسلا هديب عفدو سويسانثا هاعدو 176 ةئس
 ١ ص ةيطخلاراثالا ٠٠١4
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 :فرس..::ب كصلاةروص كيلاو 7

 كارير طي ىلاعت هتمحربو عوسإ برلا ديبع دبع يليئضلا سويطانغا
 :كاطنالا ؟نياكلا

 01 ا كلينر ربحا نالوا ىلا تاكورلاو مالعللا ئدمت
 ةرماعلا نيدرا ةنيدلم يف سودقلا محارم لظتحن نيرتتسما بعشلاارئاسو

 اذوعث ترمو ًاديبش نيعبرالا ةعني ىف ثالثلا (تاينروخلا) ثيعارملا بعشىنعا

 ل 1 اولا ةناقو رطل مارا اهلل وتلا نوئاسو ليف انيعاؤاقو
 ةينابرلا ةيانعلا كسرحتلف اهيلي امو ةيهعربالاو قوفشملا ىرقونيبيلكو |ي ايلهريدو

 نما ناي رقملا ةكيالملاب ؟ظذحتو
 د م ةيملالا رارسالا ٍلعم ناب ةقداصلا كتناما ىلا يهذنف دعبو

 ر» محرقمل اة الو سفر يدق داب ةانثي قف دن: ىمالا لل :الئاق فقل

 0 ةاماك 0 لا «41

 ربدمو اصر عارباختنا رما هاف كتر نا ر اليذلاسدقلاحور ة ةلطساوب « ١ا/ :

 ابيو ثيعارملا رخغ مدقلا ذنم ىف يتلا كر |بملا نيدرام (١١شنك ىلع هميقنل ملاف

 سياونلاو ةيلسرلانيناوقلا ظفح ىلع ,مجريغو |هناكس نامي لجا نم نينمملا لك رختفب
 اندلو صخش انحلف اعري افقسا مك راتخننا انمملا *«ةلجلالا مازالاو ةسنلا

 ليئومص ديب بيطلا ةروراق تضاف 5 هيلع انتبحم تضافو رفس فقسالا كرايم
 سدقلا حورلل نكسم وه بختتنلا اذه ناانل ىكرتو «18 :+:1 لم » دواد ىلع

 هلاك لجا نم ةبتونبكلاةسايرلا قحتسي ةناوةمدخلا هذهلهمأ اشح نمبرااءافطصا

 ةعامج اهب داري ةينايرسس ةظقل شنك ١
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 اوت كل مولعلاو ةعونت ا لئاضفلاو ةيريخلا لامعالاو نساحلاب

 اذه قحتسيو سويسانثا رام يعدف سدقلا مور نم هتوعد نوكل 0

 0 ل ل ا ا ىتح مسالا

 نيسيدقلا لسرلا لثم سويسانثا رأم ةنبكلا سيرو يعارا بجوتسي و قحتسي
 ةداكز حياذم 4 واكو هلا وسق سركيو و لحيو طبري نا

 ىف يطا را 2 2 تهد جاوزلا دوقع نم ذِخأيو

 00 ل ل ب ا ع

 بحيث ٠ انفعض نم تاولصلاو هللا نم تاكربلا لبقي هلع كراس يذلاو

 نيناشلاناصغانولماح أو اصلا يعا رلا اذه اوامقتستوملا اوركشتو اوحرفت نا

 هفيف انتلك انعضو دق انتا 0 :تقوةفقاسالا نحن اناق كس ويسكنيفتاه
 متي هب ةاكرابم كيلاهمودق نوكي نا ىلاعت هيلا لسوتنو ٠ هورقوتوةلاوععسل نانيغبتيف

 ناسويسانلا رام ديعسلا اندلو انيصوا دقو" مك ارثومدتو مكلز 500

 ءنيلدلا ءأبالا قي رطو ةعببلا ميياعت ل عرتخ 7 ندا قياط كلش

 نا مكيلمن 0 ا دو رات قرد دو

 0 هى لاسنو ةسدقألا نك امالاو عيب عي كت ىف هودعادتو مكفقسا رع

 بوعي و قحتأو ميهاربا مم نانجلا حم احب يف مهكسيو م دالوا ظفحيو 6 7

 هلادلاو ءارذعلا يرم ةسيدقلا ةويهلاو رونلا ما تاكربلاو رهطلا ندعم ةعافشب

 ئاد هل دحنأو نيم | نيسيدقلاو ءادهشلا فيفلو ساوب و سرطب رأمو

 نآرطم ناخنيما هللاَقّز رسويس نوي دهطخوهئاضماب نوقئاطسسلا ل يذو

 اذه انثّثا 1386 ةنس تناك امل: هصنام كريرطإلا بتك هرخآ يفو ٠ لاح
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 با رفس سويسانتا راه كرابملا زي زعلا اندلومركملا بالادي يذلا نوقيئاطسسلا

 1 را نانو نيسسنوةرماعلا د ةنيدم ىلع انح ىمدقملا موحرملا

 ىلا ًاديعس اكرابم هلمجي هل الا برلاو يلا تارم ثالث ةنبكلاو ءابألا 6
 )١( نيما نيدب الا دبا

 ةصرفلا مئتفا هنا ظوبغملا سرطب كريرطبلا ةمهولع ىلع لدي امبو

 1 سدقملا ممحما نم ةزاجالا هل سمتلل همور ىلا رفم فقسالا هجوت نم

 هجوتف ٠ ةياغلا كلتل اباتك هلم كلذلو ةينايرسلاة يكريرصبلا مساب تاقدص ممحي
 بو ادنكبورب ذيملت دقان هللا ةمعن سلا هتققزبو بلح نم ديدجلا فقسالا
 ىغشتسملا يف نييلاطيالا ىرشالا دشري هيليسرم يف هللا ةمعن سقلا

 هبارق فقسا ”ىزب كلملا يدي نيب لثمو سيرأب ىلا فةسالا لصوو

 رهظ ناك هنال امس الو ٠ سيسق مساب هبتك يف هفصو تاكيب ديسلا نال هرما

 ةيكرتلاو ةيرعلا تاغللا نسحي ركب رايد ةبقاعي نم لاتحم باش مايالا كلت يف
 لوالافسويعدخ اذه ٠ كونرك وا كانرك هل لاقي ةيلاطيالانم اعيشو ةنسرافلاو

 لخدو ماوعلايزبهيمورو بلحولا رفاسفنيدرام لعانارطم هماقاف نادلكل اكريرطب

 (؟) ىدالا توخاللا ريل 3"1ةئنم لوالا نوناك ؟0 ىف دنكب ورب ةسردم

 مساب تاقدص عمجي نارطم مساب ابوراو هطلام يف لوجي ذخاو اهنم جرخ من
 كاان ماتم ل د راعشا باتك عبطو اهب رجاتيف نايرسسلا ةفئاط

 كلملا ركنا اذهلو ٠ هممج يذلا للملا عاضو ىلبان يف نجيسلا عدوأوهيلع' 5

 ةيكري رظبلا ةفرشلا ةبتكم يف ظوفحم لصالا ١
 لاضفملا انكريرطب ةطبغ ةمهب كلذ فرعو 1؟5ض ادنكب ورب ةذمالت لميس نع ؟
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 هلطالب ىف هلبقف كللملا ةبير تااز : فوفلملا قرولا نم ةليوط ةعطف شو دلع

 ىلا ةيصوت لئاسر هلس ةيمور ىلا باهذلا لع مزعالو ٠ دج هدا ايد

 لبوقف مجتلا دالب ىراصن ناشو هنأش في رشع يداحلا سويتنكلا ابابلا ةسادق

 مارتحالاو باحرتلاب

 نامالا راشتنا مهم سيئرل سراب كريرطبلا بتكر فس فقسالا مأسو

 ةميا راوطا ىلع مهغقواو هيكريرطبلا هيلع ةلصاجلا قيضلاو رقفلا ةلاح مهل حرشو

 ةطساوب ميوقلا ناميالا ىلا مهنم بعش باذتجا يف دوقعم لمالا ناو نيببوعِلا

 تناكو اكريما دالب ىلا باهذلاب نذأتساو ةيكيلئاك ةيبرت نوبرتينابهر وا ةنبك
 ركل 5 رمل كامل و كل ممل ةديذجلا اينابسا ىعسن

 ءدض راكد اوي رك سك علا اياك لل نر رات للا

 هل .بتكو ةباغلا كللتل اكزيما دالب ىلا.باهزذلاب رفس فقسالل يتامورلا يملا 5

 رج كلما اق تافاعسالا منج 3 ةضخ رو 5 تس 00 57
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 سما ا لصعلا

 هفطخ - نييبلحلا لع ةفنح 22 هعولخ سكر وك - حسيبسملا دبع ةافو 14

 هزاليعس | ,كوايرسس ا 23, بح ىلا همودق انامرف هلين 64 ةيكريرطبلا

 ةلاسر- ريبج”نباو كريرطبلا ءافتخا 5٠ هعفد ثلاث ةبنكلا لع

 ةسينكلا امهعاجرتسا - امهب ره - سيكروك ىلا ريبج' نبا
 ةماسرو ناي رفم ريبج* نبا ةماقا ١757 ةنس ةعفد يفناثل

 ظعولا ىلع نايرفملا ةرباشم - ةسماعتو سوسق

 تطوع منسم

 احل ىتبو 1146 ةنس ركب رايديف ةبقاعيلا كري رطب يسملا دبع يفوتو

 فوظي ناكو مانهب كري رطبلاو روطلا لبج يف دارم كري راعبلا اهو ناكري رطب

 فرعي 00 ناكو باب هل لع را كلل هفلكت دارم ثامو٠دالنلا ُِق

 ىلوتساو لضوملا نم نايرفملا سنك روك ىلا ميسلا دبع ةأفورثا لعو * ةباتكلا

 0 زابلا صخلن نا انمر انلاقمل اعتاضياو ٠ ةيكري رطبلا ل

 رام ريد يف ابهار دولا متالا د سوم سامشلا نبا سنك روك ناك

 يمدقملا نبا قمحناو هللاقزر هيخا عم هيلا عطقنا لصوم ا يلامش يفرش ىتم
 ادعو 0 - 2 د 0 ازاع

 55 8 ل 5 د 3 5 لا قع فرم 5

 ا 1و هريد لا
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 ةثالث رايتخا ىلع اوقفتاو نييبلحلا ةفأش رسك ىلع اومزف نابهرلا ىلع هربخ صقتف
 ىعسل ةينيطنطسقلا هي يناتلاو نييكيلثاكلا بقاريل بلحب ممدحا يقي لاجر

 ازاجناو ٠ رابخالا لقنيو :البلا ىف ددرتيل ثلاثلاو مل ًأدض رماوا لاصحتساب

 ٠ هع 5 نكي مل هنالىبأت 0 نا ادلي نايرفملا اولأس مهترماومل

 فيو ا 00 ُط ادلب كا اا ىطصم اوطسوف

 أخا ىفطص٠. كماقا دف هذا » سلك روكل لاق ةماسرلا ةياهن دنع نايرفملا نا

 ضوع هدالبل ًانارطم بلطي رابملاا نم لجر مدق ةنسلا كلت يفو ٠ « انارطم

 ادلي نابرفملا نابغري قصساو سيكر وك قفطف ٠ مث يفوت يذلا لياجلا دبع
 تلظو نيبهارلا هعمجو هموج !يصصتسم ىهذف دالبلا كلت ىلا باهذلا هي

 ىت> حيسملا دبع اَقلَمو ركب رايدىلا قمتاو ا هجوتف ناي رغم الب لصوملا

 بقرتي ذخاو )١( ىتم رام ريدل ًانارطمقحتاو لصومل اني رغم سلك ر وك ماقا

 ىلا هاخا كلذل لسراو ةسكري رطبلا لع يلوتسيل حيسملا دبع ةافو سيك ر وك
 ظ ءارزولا دحا دنع امداخ كاف ةنيطنطسقلا

 دبع ممله نيدرام ربا بتك انلق 7 "6: ةنس حيسألا دبع يفوت ايلف

 فكرا نولوقي سم 0 ىلا ل وُجا نب رفسو هنف نب عوشلو يسع رونا

 نيلئالا كري رطب سرطب ياي نا نوفئاخ نحنو حينت دق حيسملا دبع كري رطبلا
 ٠ ةفئاطلا ربدو انيلاعراسف هيكري رطبلا لع ايلوتسيل هناي رفم ريبج نبا و'نيتعيبطلاب
 ساعشلاو قحما نارطملا | هصلسم نيدواه ىلا ةكعاتس ا ره اسك رول نلف

 بدبح كري رطبلل اومدق نيدبع روط لبجي اوزاتجا الو دوعسم نب هللادبع

 نارفعزلا ريد رابخا نع ()
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 ا ل ل كرك ماي نااطاضرب اهيفانبفإ ةقروأ ألا
 ا لا
 ١41 )١( ةنس نأسن:؟* ِف

 ا للا ءراق ع وانللر تك ياللا لو ذي هانكوك :ناكأو 4

 لسراف زقاس :ةنيدم كاذذا ترسخ ةيناهعلا ةلودلا .نا ىفتاو ٠ نيكيلثكلا

 مم قفتا اهيفو ةينيطنطسقلا 0 رازاع يمدقملا نبا قحسسا هناي رغم سكر وك

 ىطصم ناطلسلا ىلا لاح رع ام دقو نمرالا كري رطبب نانثالا ذالف هلاخ اكلم

 ىلع اهنرف اوراص دق برعلا دالب ىراصن .نا : هنووشم ملظعالا ردصلا طسوتب

 نك و ٠ جترفلا كولا ةلعلا ةلودلا دالب اوملس نا اوون دقو مئرفلا نايدر لي

 ناطلسلا ردصا ىتح هيخا ةهلسم ىف هدج لكب ةينسلا ةرازولا ىدل ىعسي اكلم

 .رع هدالب ىراصن هيف يهني انامرفو ٠ ديدجلا كريرطنلا ديوي اقياوبخ انما

 0 ىلا اهب اعجار ركو رماوالا كلت قيما للبت نييكيلثاكاوريسب نأ

 نم هدرط يىتحرريبج نب قحسا نارطملا معزي ذخا كاذ ذاو ةكحلا يف اهلجصو
 ٠ لح ىلا اهي.هجوتف رهتخا نا ديل رماوالا لس مث: بلح ىلا رفاسف.هيسكزك

 تيد يف:ماقا : افرك عع نال اهتككحم يف اهل نا هنكمي 1.ذاو

 لذيف - عقاولاب انعربخاو اكلم اكلمو نك روك كريرطبلا يا هلاخ ىلا بتكو قتلا

 ركب رايد ىلا لاح هريكسو رماوالا كلت نمضتي انامزف لصحتسا ىتحم دهجن اكلم
 هبي راطم دحا القل نب نومعت هعمو 1١ 40 ةنس بلح ىلا سيك روك هب اف
 نمالا لوا ىف :عرشو ٠ هيف اي راس باه نوعاط نراك موي اهنلا هل وصو:ثأك و
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 مهب ردغ مث هنم اونمأف ميدقلا دقتعملا يف هفاوي هنا رعاظتف نييكيلئاكلاب لاتحي

 8-3 يلعىلوتساو سرطب كريرطبلا لزعف هنامرف لحبسيل محلا راد ىلا بهذو
 ةنس فصنو ةنس ةدم بلح ىف وه ثكمو ركب رايدىلاهنايرفم لسرا من :ةديبلا

 بلح نايرس نم نكي مو (١)نييكيلثاكلا ىلع تاياكشلاو ةرجاشملا نمرتفي ال
 ناك ذا هئايرب نومعم نارطملا هيلا مهبذتجا ءالهجلا ضعب ىو. هل ا

 اذه نوبنوي ميوقلا دةتعملا ىلَع نيتباث اوناكك بعشلا بلاغا اماو ةسادقلاب يعدي
 هءارو نوعسإ نايبصلاض عب ناكو4٠هيف موهفاو نأ دعب هأيا هكر ت 0 كت اعلا

 هللا ق زر نارطملا ةذمالت نمنيدسفم نيساعث نا ريغ ٠ كلذ ىلع هنو ريمي وهماماو

 مههاربا ٍسملا نبا يرونو يصمح روصنم نبانح امهو كريرطلا اذه عم اقفتا

 ةجردلا ىلا امهيقري نا سرطب كريرطبلا نم ابلط دق اكو ٠ نيسيبق اعماقاف
 ا ىصأف ٠ 19 نأك يرونو بدحا ناك انح نال امبيسي مف ةسدقملا

 ةمالعلا وحن هتوادع ةصاخ هجوو قراملا ىنايلي ريظن نييكيلثاكلل ايذاوم اودع
 ىلا مدالوا 6 لراهعانا ىلع جرح ىتح يبدق هللا كش نادنع ىريشلا

 سكك وك . . رطبلا ريغص برح 0 ىلا ناروك ذملا نادترأا لصتاو ٠ هتسردم

 هل اريك ؟دنس انكف نومجك سايلاو مودرب .نب فسود ًاصوصخو
 ذنقريبج نب قحا نارطملاو سرطب كريرطبلا ترم ناك اماما 5

 ةفرشلا ريد ةّصاخ ةينوشركلاب نيسيدق ريس باتك ءرم ةقرو لوا لع ةقلع» شاوحيف
 سيكروك كرطب بلح ىلا فا (م1141) رددكسالل نيعنثاو نيفلاهي راتب : ةينآلا هيشاحلا

 الصا ركذت ال نا رمأو ةعيبلا نم مهدرطو نيتعيبظلا باختصا يفنو. بلح يف: محتوتيلصوملا
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 00 نوال ءابالا كاذكو اينتحا نامرقلا: لجست ززخ ايبعاب

 كا ليلا ىلا كيتا ةلاسرب هئاننخل ل فا نشك ليلا هي رهام ريبج نب
 جازتمان ود نيتْزيممملانيتعيبطلاب داقتعالا ةَقيَمح ةغماذ نيهاربب اهيف نابا سنك روك.

 الو روطسن ةءدبب سبتلم ريغ داقتعالا اذه ناو حيسملا مونقا يف لاصفتا الو

 الع بواجي للف هيلا ةلابرلاب ثعبو ٠ ةقبس امل الو ثلاثلا عمجما مله ضقانم

 هنعجشنيال ىنعملا يقس ةرامعلا ككر اراتك ب شق نزاع نم هعوحر دعب نم هناالا

 ةعيبلا ىرم نيلصفنملا لع ذوحتسملا لمجلا ىلَع لدي اما لب ليلغاا قش

00) 0 

 نافيطسا ديسلادنع افيض ماقاو نأنبلىلا كرب رطبا هجوتنوعاطلالاز الو

 ةحلصم ع 1اس نخل ل نب قصتنا نازاطللا قلطناو مرارا 307

 ابعيجرتب رمأي انامرف تاونس ثالث دعب لان ىتح ىعسي لاز اف ٠ بلح ةعيب
 يلح ىلا هب دأعف (111١؟ ةيعسم) ١١١ ؛ةنةدعقلا ىذ 5 هخئرأت نيكيلثاكلا

 وه داع كلذ سرطب كريرطبلا غلب 0 انيق املاك روك كريفرطيلا ناكيذا

 ينمرا لجر تيييف ىنتخاف سيك روك لزعو ةسيئكلا ّلْع ىلوتساو نانبلنم اضيا
 نيدرام ىلا لفقق.دإبلا نم جورملاب هتمزلف هب ةموكملا ترعش ىتح

 ىلا ريبج نب قححسا نارطملا ىر ةنيناط يف سراعب كري رطبلا لصح الو

 0 را ولا ىيريلساب ةلعفو قرشملا لم نايرقملا ير

 ةطبغ ةبتكم كي ةظوفحم ةيدق ةسارك يف ررحم اهيلع درلاو ريبج نبا ةلاسر نا ١
 ةفرشلا ريد ةبتكم يف اهنم ةخسنو ينامحر مارفا رام انكري رطب
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 لبقا اهدعب و ٠ تونهكلا ةجرد ىلا ةمالعلا سّردملا يمدق هللاركش نب هللاةمعنو

 طظعولا لعاب ديدجلا ناي رفملا ناكو ٠ بلح ىلا سدقلا نم عوشي نارطملا

 ا: فاعل هاوكشلا مايا يف دقف' لق رم يل | داعاف نينم وما كاسر

 نيسمخو ةئام ىلع لشي للملا مفدل للعلا باتكب همسو اباتك ليلجلا لجرلا اذه

 )١( ةعيدب ةظع

 ةرشع تس هرم دلو اهرلا ةنيدم يف سراب كري رطبلا قيقش رفسل ناكو
 يف علوو نيدب رف ءاكذو .ةناصر وذ "يت اثيرغرم هما مساو دحالا دبع هعسأ ةنمس

 اذه ٠ كريرطبلا ةمهب هتليبق نم اهريغو هوباو وه كلثكت دقو ةيعيبلا مدخلا

 بوقمي سلا قرب ادكيورب ةسردم ىلا 1194 ةنسرخاوافيس هن هلسرا
 مولعلا سابلقا ىلع هدهج لكب فكعو يناثلا ني رشت 4 يف اهلخدف شفعلا نبا

 زاحو ايف غبنف توهالا|نم ةثلاثلا ةنسلا ىتح ةفسلفلا سرد ىضَقف بادالاو

 ةيمور تي بوقعي سقلا ماقاو (؟) نافلملا ةبتر لانو هنارقا ىلع قبسلا بصق

 كلا راقلا نع 1

 ١ ةقرو يفو 186 دع يل رمل فمسمملا يف غو هنم ةخسن ةيناكئاولا ةتكملا يف 777

 ةرشع عب رو ةيامعبسو فلا ةنس لوليا ؟5 يف يف باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو » لاقي هنم

 سميلكا هبتاك دي لع ةيحيسم ٠ ممل اولا يكل قل فيفا هتمو*

 ار هيلع فشتكا : !764 ص ادنكيورب ةذءالتل يدق لج د ع '؟

 يناغلا مارفا سويطانغا
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 سواسلا : مصقلا

 رششع ينثاشرطبك ري رطبلا ةماسر--١ 115 ةنس بلح يف مث: ةمضاعلا يف موصحلا زوف ١
 ةزملا ةسيدكلا مهتراسخ ةيعرلا قلق - ١75:1 ةنس هيمورف سربق ىلا هب ره (ًرماؤش

 ةمصاعلا هدصق - ةمارغب هقالطا -- هريغ عم قدشلل ريبج نب سدح -- ةعبارلا

 ةيلط هيمورب ريد ءارش - امئاغ رفس فقسالا ٌةدوع ه" ,ريغ تاعش

 تاج اعم 0 ةرم لوال محلا هعبط-- عمجملا رارقو كري رطبلا

 كريرطبلا رفس - بلح ةنسنك عاجرتسال هيمورب
 ىلاهتدوع ١ ١1 ةنس .هزوف:أمدلا ريفس عم

 سوسقلا ةبصانم 54 هيمورف سلبارط
 لئاسم ّلَع ةكحلا يف ةعفارم

 قح يف مالعا -- ةيئيد
 كريرطبلا

 نإي رغما نأف هتدم مدت : قولنا هب زاف يذلا نزاصتالا ناريغ ه١

 ءالمأا ادب دق ناكو)544١ ةنس سماح مدق رازاع يمدقللا نبا ىبوةءيلا قححسا

 هحوت 3 انتَ 52 ماقأف ( تاونس ثالث هتدم تلاطو ةقاطلا ءالغب فورعملا

 يحنرف وه باحي يذلا كري رطبلانامظعالا ردصلا ٍلَع ضرعو ةينيطنطسقلا ىلا
 ارمالّصحتسي نادكما هارتفالا اذهبو : ةيلعلا ةلودلا ىلع جنرفالا كوله عم.قفتم

 عوبسالا 2 مسرف' سراب كزيرطبلا عمأسم ربحا غلبو سرطب كري رطبلا لزعب

 نا كإَّذب دصقو يبوح هللا 0 اسامث رشع ينثا ريكلا موصلا نم يناثلا

 سيك روك نا هغلب امو برملا ىلع مزعو ٠ ميوقلا نامالاب اكس كيلثاكلا ديزي
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 يف؛ هماظع عضوو هربق حتف هفلاس سواردنا كري رطبلا ماظعب ةناها قاحلا ديرب

 عوشي نارطملا رفاسو )١( نيما ناكم يف اهنفديل سربق ىلا اهب رفاسو قودنص

 ةناتسالانم لصو م مالآلا عوبسا ىلا قاقو فوخ يف بعشلا قبو ةيمور ىلا

 اما يناطلسلا رمالا يرجو لحيتسل شيواج هعمو 1146 ةنس ينوقعبلا ناي رفملا

 دعب و نتللا نا ىف ريبج نبا نايرفملاو تويبلا دحا يف ىنتخاف هللاقزر نارطملا
 كري رطبلانا هيفلوقي يلاولا اشاب .رفعجىلا هلاحصر ع ريبج نباناي رفملا مادقإ دعلا'

 نم لجر ودلب ةلودلا بضغ هنلعا وجيل هءوصخ هبقل 5 يجنرفاب سيل سرط

 نأ .ىلع . يلاولا تام تانيببب كالذ تبثاو ٠ ناي 1000 راف فاجلللا

 يلاؤلا لاتسا ىتح ًاريثك فرصو لهيعمسا مصخلا ناريغ ٠ نييكيلثاكلاب فظلي
 اوبر متقن ةسمامشلا نمةعب را ىلعو ىركز ميهارب . ييروخلاو ديبج نبل ءضبقتدبلا
 .ديأتل ”ةصاخ ريبج نبا نم ًالاتغم: .مصخلا ناك املو ٠ نيجتلا اوعدوأو طاوسالاب

 نا للملاب همنقاو يلاولا ىلا مجر : ةيلعلا هنيماربو هظعوب ةكلشكلا يف سانلا

 سايكا ةغبس هنم”رغي نا ىنتكا'هتءارب دك أت م هككل هدعوف.قنشلاب هيلع ىضقي

 نم:اونت دل نحيبلا نم ىرسالا جرخل الث هءاقفرو وه هقلطاو اهملستف لاملا نم
 سلروقب اذالو قشمد ىلا ناملس سفلاو همن سقلا قلطناف نادلبلا- يف مهتعاس

 دنع فداصف كري رظبلا بلط مي سربق ىلا ريبج نبا هجوتو.مورلا كزي راب.

 شفعلا نبا بوعي سقلا هعمو ةيمور نم ادئاع ناكو.عوشي نارطملا انما

 ةينيط:ط فقهلاىلا وههجوتؤةنمو ر ىلا قاطني نا هيلع راشافكري رطبلاب كلذكا قتلاو

 يف ربق: يف هفلاس تافر. عدواف 335 هيو لا كح لا لوس نكد

 (7ع؟51 قريثللا)' هباطعاولقت نيلسرما.نا ةخسن يفو ريركلا نينايلبا ةسقازرع ١
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 اة ا د يربو فترازنال يداحوي ناماةمدنك
 © لاوداو كوارع لم هيلطاو اال [ةيجحاوم

 هدب نم ةكللا كلت كح ذاع ندزالا نمش بيسإلا' نأ قفتاو» م

 ةسمخ عمج نملاب قفوت انيف تبا ماو لاعب انا ةيمور ىلا اكريما

 اب سرطب كري رطبلا هربخإ امل ًادج متغا هنا دبب ٠ ينامور توكس فلا نيثالثو

 ٠ باذعلاو داهطضالا نم ني ربنلا نيب امو ةيروس يف هتيعر باصاو هباصا

 نم عم ام نأشب رغس فقسالا نيبو كري رطبلا نيب ةلوادملا ترج كلذ دمبو
 كم هزي يرتشي يك نامالا راشننا ممم ىلا ةبلط كري رطبلا مدقق تاقدصلا
 ءانبال الزنم نوكيل ةكلنكلا ةعصاع ىف ةكري رطبلا مساب اريد تاقدصلا كلن

 ةفقاساللو ةببوة.لا نم نيعحارلا سوسفلاو ناهرلاو ةسماعشلل ةصاخ ةفئاطلا

 ةلدارك رارقو نراشلا اذه يف كري رطبلا ةبلط كيلاو ٠ نيدهطضملا ةنبكلاو

 فيرشلا رثالا اذهب انفحتا دقو مظعالا ربملا ديبأتب سدقملا نايالا راشخا عمجي

 ممجملا فيشرا نع هلق يناثلا مارفا سويطانغا رام ةمالعلا انكر راق ةطبغ

 رارقلاو ةبلطلا ةروص بيرعت اذهو سدكملا

 ةايزجلا مكاي ضرعي نايرسلا كري رطب سرطب سويطانغا ديسلا نا»

 جوت نالاو: - ةسيكو ,الزنم ىنعا ةيمور ىف للملا نئاس كلمتال ةتلم نإ ةمرحلا

 ملا كل نامل كل رزلعلا ديلا! نزنقو اهلية ممزراد ميلا ةفوزمم
 أه ؟ ذ قباسلا اهنع لوقملا ةياغال رادلا يرتشي ناب مظعالا ربخلا ةسادق ندل نم

 نم اهنم مفدي ناب هل اوزيجت نا مكتفاين ىلا بغريف ٠هتفئاطل الزنم نوكتل يا
 ةينايرسلا ةيكاطنالا ةسينكلا ةدئافل رفس ديسلا اكريما يف اهعمج يتلا مثاردلا
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 نيينوناقلار اد ةلابق يغثو ةمحرلا ةوخاب نيفورعملا نابهرلا صخت ةروك ذملا رادلا نا

 |هتميقو ىربكلا ءارذعلا حرم ةسينك ىلا ةيدؤوملا قيزطلا لع نيبتارتسموب

 كانوا راسن وة اع و دنا غلبت نيمختلا بسح

 ةذمالتب ردجي مركو ةنينج اهعبتي ةروكذملا رادلا ناب مكاين ديفا قا

 سرادملارئاسل ام ةسردلل رسل ذا هيف اوهزنتي نا سدقملا نامالا راشتنا ةسردم

 « هزئتلل هحسف لحم ةيمور يف

 رار

 سدقلا محلا ةلدارك

 ةميقلاب هرارسا متاك ةطساوب سدقللا ممجلل مساب هنع ,اوقملا لحلا تشيل
 ةللوا هنعلوقملا ءارشلا لع قفنتلو ٠ ةقفاومو 2 يتلا طورشلاو

 ٠ ىلفمب لانيدرحلا ةفاينلا بحاص اهب عربت نأ تركي ةيامسمتتاو فلالا

 نيدرام فقسا رغس سويسانثا ديسلا اهب عربت يتلا اتوكس نوعب رالاو ةيامعستلاو

 قالا" ةيدلا غلبم نم ةيئالا توكسم فالا ةئالثلا نم ذخئيلف يتابلا اما

 لرويد ءافيال يناثلا نونك * يف سدقملا عمحملا اهليع دق ناك ىبنلا توكس

 ُِق تعضووىتلا مهاردلا نم يابلا عمفجو ريغ نم اهديدست راص دق ذا كريرطلا

 نا يغبنيو ٠ امتدئافو ةنايرسلا ةيكاطنالا ةيكريرطبلا سئانك ريخل ةحيارملا
 كلا نا يل ذملا رادلا سدقملا عمحملا ءارش نا كصلا ين حرصي

 نوكت يلو ةيسدقلا اهسوقلع اهيف يضقتل ةرئايرسلا ةفئاطلل صصخت اهيف يتلا
 بلاط يا ةباجاةيناير سلاةنئاطلا نم هاوس ناو ةفقأسالل ”الزنم امل ةرواحما رادلا
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 ما تحت كلملا كلذ“ ءاقبعم رفنم فققسالا بلطو هيلا راشملا كري رطبلا ديسلا'
 تقوب لك يفو ىدملا ىلع ةقلطم ةيرحلا ىقبت نا طرشبو هناطلئمو سدقملا مجم

 الملا تاماسلا يف:امههيف اوهزغتإو ةنينجلاو مركلا ىلا اوددرتي ناانعمج ةذمالت
 يفي لانيدوكلا هيلا راشملا نسحملا ةنل اغانتا

 «.73:7١1.ةفض لواللا نيرشت: 18 فن ةيموزب سدقملا عمجم ا راد نع ردص»»

 (1)يفايرسلا مارفا رامريد مسا هيلع قلطا مدقلام ىلع لحما ءارش ىرج الو

 نيرخ ١ نيمحيبذم رفس فقسالا ىنتباو ةعصلا ةديس مسا ىلع ةسينكلا تناكو

 ةقيقد نيناوق ريدلا اذهل ممرو ٠ ينيبيصتللا بوقعي رام يناثلاو مارفا رام دحاولا
 بعش باذتجارفس فقسالاو كري رطنلا مه ناك الو كريرطبلا عم هيف ماقاو
 مثاردلا تالق ميز نم ابهذ رشع ينثا نيع ةيكيلثاكلا ةعيبلا نضح ىلا ةصاخ اهرلا
 من ٠ ةنيدملا كلت يف ماقن 1 روب وق اتادويزركتل ةسفو يف.ةعدوملا

 ميشال ىمسلا ةينوناقلا تاولصاا باتكعبط يف هدهج رفس فقسالا فرص
 اوه, ضرفلا ةوالت ةفئاظلا ةنيكل لهسل 1797 ةئس رايا ىف كلذو:ةرم لوال

 عوبطملا باتكلااذه رخلايف دزو دقو ٠ اونوكي ملوا رايدالا وا سئانكلا يف اونأك
 سويبساتثا ةنبكلا ءاس ور يف ريقملا هعبطو بانكلا اذه "1 يف مولا ناك و >:هصنام
 « هدلوم ثح نيدراف ةئيدم فقتسأ رفس

 يلسيبوقعيلا نايئرفملا اهتسينك ىلع ىلوتسا | هتاف بلح ىلا:نالا دعنلو

 .نرارطملا اخأ بوعي: ماقاوهب دأب زؤفيل ع بتي عقدو اهعابو ةنيملا اهيناوا

 ١ يف وه ربدلا مقوم نأ ١ حاولا لوا سلوب رامةسينك نيب وئيلوكسا:ةك ٠وكسة
 جلغلا:تاذ ةدنملا
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 هدقتعم ىلا هللا قزرنارطملاليمجياهتتاط ركب لواحو 1514ةَئس اسيسق عوشي

 هتيبيف أي ءزئم تاولصلاو سادقلا يقي روك ذملاهللا قزرنارطل!لظو ٠ هلماباخيكل
 .نم جرفلا مقوتي .هيمور يف انلقام ىلع ناكف سرطب كري رطبلا اما 5

 .نييب وقعيلا نم ةسيكلا عاجرتساو هماقم ىلاهتداعأ ِق دج سدقملا عمجملانأك و هللا

 59 رك نيينابملا رمالا يلوا مهي كا يف ديو

 لاطو موصخلا مهيلع فرتقا ام سكعب كالذو ةسايسلا سمي ال هتقيرط يسج

 عم أاحلص دقعي نا اسفلا روطاربمال ىضتقا ىتح تاونس.ثالث كري رطبلا راظتنا

 ةلأسم لعجي نا اسفلا ناطلس ىلا ٍذئذيح ينامورلا ربألا باطف قطصم ناطلسلا

 طورش ةلمجيف هديىلاةيبلحلا ةسيكلا ميلستو هيسرك ىلل سرطب كريرطبلا ةداعا

 سامشلا مسرو ادج كريرطبلا رمسف كلذ ىلا ناطلسلا باجاف ملصلا

 ةبحصتساو ناري زح ه ميس ًاسيسآ ادكب ورب ذيل هقيقش رفس نب دحالا ديع

 هنيف نم .نعظ مث ٠.هفورعم روطاربمالل ركشيل هنيف ىلا رارسا متاكو ناجرتك.
 لصحتساف ٠ انركذ.ام لع حلصلا ماربال ٍةينيطنطسقلا ىلا يواسفلا ريفسلا ةبحص
 ةيرمم *١١١ نس هسفن نلطصم ناطلسلا يقوتب ًافيرش 6 كري رطبلل ريغسلا

 لانو .هلكهرمع ةدم هبصنم.ى.سسرطب كريرطبلا دييأت امو (ةيجيسم 10.-)

 يس دفا مللالضف نمو مظعالا ردصلا نم هنيع ناشلا كللذ ف نييمأس نيبرما

 (1) نييكيلثاكلا ىلع ةارتفا هردص اورغوا دق ةبةاعيلانايرسلا ناكومالسالا 3

 عم رماؤالا كري رطبلا لتساف ٠ نيدلاو ةلودلا ءادعا بقل مهيلع نوققلطي اوناك ذا

 ىلا. يصوصخ عاس عم اهريسو باحب هلصنف ىلا اسنرف ةلود ريغس نم ةيصوت

 ا.او ١٠١١ ص ةيعسر تاباتك نع ةيطحلاراثالا ١
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 رسلبارط يف ماقأو سربقو ريمز' قد رطلع اعجار كريرطبلال فقو هللاقزر نارطلا

 -ليعت سس سلباراع ىف وهوقفطو( )١ م اوالا ذيفنت ربخ رظنني اموي نيرشعوةسؤخ

 يملا مضي نا نمنكمتو :اهب نيمبتملا هسنج ءانبا نايرسلا دفا نيني ركل نابقلا
 ف لاب ملم نا مثدعوو مهسيسق لزعف ةبقاعي نيحلا كلذ ىلا اوناك نيذلا

 كااذو ٠ باحي نمالابتتساو ىماوالات ب رجأ ىتح سلبارط قراغي لو(؟) ايكيلثاك
 ةكملا يف ىظعالا ردصلا رماواو فيرشلا طخلا ليجستب "مه هللاقزر نارطملا نا

 جدقتبقبسي نأ نود نكلو ٠ ةبينكلا ىلع ىلوتساف صاعلا ىنلع مم ىضاقلا روضحي
 ( ) ةولصملاب 0 صقتنلا 1 نرش طخلا قوطتم سحر شحم شرع

 ةبقاعيلا سوسق رهاظتف بلح ىلا كري رطبلا مدق طابش رهش نمو ه4

 سدقو ةعيبلا ىلا دحالا موي لخد امل هنكل ٠ هدي اولبقف هيلا نولئام مهنا الوا

 1 يللا كلا او لصق هنلع نانمملاب اوزعاجأ تاتا

 0 ا لجس يذلا وه ىضاقلا ناكو ٠ ةولصلا يف ةعبسلا انئايلوا

 انئابا ءامسا ركذت ال إذ اولأق» اًبيش ريغا مل ينا باجاف دئاوعلا ريغ اذام كري رطبلا
 ٠ نيدسفملا نمو امور لب انسنج نم انأي رس اونوكي مل مهنال لاق ٠ ةولصلا يف

 كلوا نا غاطلس اي ملعا كري رطعبلا لاق ٠ ءايلوالا نمو اناي رس اوناك لب اولاق

 0 ماسالا سلوا ةراصلا .قت الو حيسملا انديس ذيمالت نيب راوحلا نم اونوكي

 مويلا كلذ يف يضاقلا مهفرصف ٠ فيرشلا ليجنالا يف ركذ

 !١١وا١١١ص ةيطحلا راث الا نع "وا

 ةطبغ اهدجو ريفسلا ىلا بلح لصتق ترم ١,7١١ ةئس لوليا ؟0/ ةلاسر نع "

 نييشوبكلل ةناتسالا يف سيول رام ريد يف يناثلا مارفا رام انكري رطب
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 ةناثلا ةرملا هيلا مكتيعدتسا اذا ٠ هل لاقو أرس كري رظلا هلا ىدتسا ُ

 نم اونوكي مل ةعبسلا ن' لع ةبجسملا فئاوطلا ءالع نم ًادوهش كنم سلطأس

 اقيط دوبشلا دعا ايلف انايرس اوسيلوليجنالا يف مهعسا دري لو حيسملا ذيمالت

 4ئ5للا تصرعو م ع هموصحو 3 راعبلا رضحو ىضاقلا ةراشلا

 فئاوط ثالثنم اوناكو مركذف كدوهشب تاه يضاقلا هل لاق كري رطبلا ًَط

 دهأشلا مده عبأ ,ارلا مويأأ ي ف مه ةقوم فو اوذرصناو 0 00 7 601نرذف

 دهشا : لاقو صبرتف مورأا ةفئاط نم محبلا نبا ليام يرو ١ ناكو لوالا

 نم اوناك و ةنس ةياّتم وهن! هدعب اوراص لب جيسملا ذيمالت نم اونوكي مل ةعبسلا نا

 مث دهاشلا اذه اركز سوسق رضح مث ٠ ةكحللا لها برطاف رعشلا نم تايباب

 © ةكللا كتارا سلع نا: ل 5 ا رفق نمرالا 5 8 نادهاش مد

 تاداشلا بيرد لف" ا .ؤ ارم 00 ادهشو ةنراوملا

 ةفسلا هد رود هنأو ىجنر فب 05 سراب مب كري رطللا نامالعالا ىلعع أ لحيسلا ىف

 ناي رقما لإ :طتطسشلا ىلا ةلسواو كل ولعل ةيلتت مهب موصخلا ىع دا نيذلا

 م هاواك ذ ريهشلا نايرفملا اذه ناريغ )١( هبجومب انامرف لصحتسمل ريبج نب قمسا

 (؟) ةرطخم ةبقاع نم ولخمال يتقولا حأ املا اذهنإ ك ري راعلا رذحم نا لفني

 اكريرطب ةطبغ ةبثكم يف ون ةيرع 1س سول رطل خ نع ١

 ريد كيس مو 17١1 ةنس لوليا ؟5 خي راتب ريفسلا ىلا 0 سل 0

 ةباتسالاب نيبشوبكلل سيول رام
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 عباسنا لصعلا

 بلح يفاق هخيب وت -- موصحلا مالك نم مالسالا خيش جايه نا

 دض رضحم ضرع -- صاخشأ ةرشع عم كري رظبلا نسح
 ىرسالا ب رض ه7 ني ريثك عيقوتب 000

 ةعصاعلا يف ءاضقلا رودص - ممريغو

 انامل

 نييكيلثاكلا قح يف نامرفلا رودص هفلب ذنم ةبقامبلا نايرفم ناكو هو
 (نيبف نييكيلث اكلا نم مقلنبل ةقفاوما صرفلا بقرتي عرشو ةمصاعلا ىلا عراس دق
 ٠ ةكىلا يف ممل يرج امب اهيف هنوربخي نييبلحلا هسوسق نم بنكي اذا كالذك وه

 ٠ هنيقىلا داع دقةيلعلا ةلودلا عم حلصلا ةلأسم مربا يذلا يواسفلا ريغسلا ناكو

 لضف ىلا مدعاسم بلح يضاقو نيكيلئاكلا كشوةصرفلا هذه ىصخلا 2

 ىلا بتكو : مكاو ىوعدلا ةداعإب رماف بضغلا يلا هجيبف ءداسال نيش هلا

 ةمالعإ سزطب كري رطبلا طغت نا كل زاج فيك ::الئاق هذي وي بلح يضاق
 هنا دب الف ةداعسلا راد ىلا هنيف نم اسمنلا ريغس ةقفرب اج دقو يجنرغب سيل هنا

 ضف ا ئوعدلا هل تا ىتح ريفسلا نم هذخا يذلا لاماب ك طاش

 (١)ةدشلا بم كاكم اب جنرفالا تقاعو الجاع

 داراف يلح لصنق ىلا ربلا اولصوا نا نيبكيلثاكلا راصنا ءىلعي ملو 7

 يناغلا مارفا رام انكري رطب
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 خيش رماوا لودو كالذ نود لاح نكلو نانبل ىلا كريرطبلا مهي نا
 كري رطبلا ىلع ضبقلا قلاف 17١1 ةنس ب ١ ١ يف يفاقلا ىلا ةديدجلا مالسالا

 ةياعبرا نا » ثالذ يف ةججلاو ٠ نيرسنق باب دنع قيم“ نجح يف جزف سراعب

 لذي هناو نااكلسلا مسا 5 راس رار ل ور

 حرطو )١( ٠ ناطلسال ًاداضم أيسايس ابزح فايل جننرفلا نيلسرملا عم دوهح ا

 سقلاو يندق هللا ةمعن سقلاو -ناخ نيمأ هللا قزر ناراطملا نجلا يف ًاضيا هعم

 هاخاو.٠ روخ رفس نب ناهلس سقلاو * كريرطبلا يتننا رئدس نب دحالا دبع

 انحويو ٠ د>الا دبع نب عوشي نارطملاو ٠ لادع نب 0 در تاي ارسلا

 رونلا دبع نابرلا هسفن مويلا يف لبقا دق ناكو ٠ ماوعلا نم هللاقزر نارطملا اخا
 اك ا ل ا

 ىلع نارطم هقاف تيقح ىو 5 رودلادبع . "نابراا انباتك لماح نا : سرطب

 يف جوزت دق افقانم اسرش الجر هعينص نب عوشي ةعببلا ا ناكو ٠ 5 رايد

 وهوةعيبلا راد ىلإ روتلا دبع ل صو الف : نيدرأم ةوحلايفةيعرشلا هتجوزو بلح

 هوشلفا ثيح 8 ةكح ا ىلا هذخاو هيلع عوشي مجم * ىرج امب يرديال

 ةءارج تدادزا ذئتقوو ٠ ني رخالا عم نجحسش لئاسرلا نم هعم أم يلع اوعلطاو
 ةلودلا ءادعا اجنرف اوراصو ابابلا اوعبت ءالوه نا : نوخرصي اوقفط ىتح موصخلا

 ٠ هسفن يئارتقالا ىعدملاب مهيلع اودهش روز دوييشب اوتاو تقلا نوقحتسسف نيدللاو
 لاؤالا 1 6 هنت تيرات سانا 0 هت هحفا 0

0 
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 يروخلاونوععتنب هاش رفس يروا مث وةنبكلا نمةعسن ءامسا هيلع مقوم ١ ١ ١ «ةنمم

 ىسع نب روصنمو همعن نب رفسو رصان نب ىلا دبع سوسقلاو روضنم نب انح
 مخ* هلل لضف نب نانويو ديبع نب ىسومو ' ا نب يرونو همعن نب سحرجو

 )١( :رمرالاو نايرسلا نم ماوعلا نم نيرشعو نيتئام ءامهما

 ل ميلجا قنح ىتح م 1 تاعاض اةقنار ةياكشلا زمانه ةءارق ىدأو

 (؟) تول نوقحتس# مهنا لوقي دحاو لكو ةككحلا لها اهسالو نينوحجيسملا
 قيس ١٠١١ ةنس بارهش نم نيرشعلاو سداسلا مويلا يىفو 5

 كريرطبلانم ادب ةقلفلاب ةبرضنيناع مهم 3 برضف ءاِضَعْلا رادىلانونوجسملا

 يداسملا يداني كلذ ءانثا يف ناك و رمعلا نم نيتسأا زهان دقو طوبغملا سرطب
 اوديعا مث ٠ةلودلا ءادعا هازج اذه : الئاق يلاولاو يضاقلا رمأب ةكحلا نص يف

 تراك نغ بولا رطفت ةسئابلاةيركملا هتلاحو ريس قمر يف مو نجلا ىلا
 ل! ا لا افرع ايفل زيتا ةقططمت) لا رقاسي عنا نرظ
 هنردا يف كيلثكلا

 لسرم لك نا عراوشلا يف كلك داني نا يدانملا زمأ يضاقلا نا مث
 ضبقي هداشرال ةلودلا اياعر دحا ثب الخاد وا ةبيلصلا ةلحيف دهاشي ”ىجنرف

 هريذل ةريع نوكيل حلا راد ىلا هتيم نم بعسو لاح هيلع
 ةئفن لع سو راب ةنيدم ىلا نايتف ةثالث ةنس لبق اوريس دق نواسرملا نأكو

 مروج نم ًاقوخ موصخلا اوكراش نيكعشملا نم بناج
 باجي مورلا ةبتككم ةصاخ يبقشمدلا انحوي رامل ةفدلفلا باتك يف ةيخيرات ةدئافنع "؟
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رو دعب أو هريمعي ىت> ةيلكل ايف مولعلا اوقلتللا ١ )اسارفناطلس
 ش هللادع: مو ا

 نب«؟الوقين»سنالواو ٠ةنس رشع اتثثاهرمع وهللا قزر نارطملا قيقش هزي زعنابلسنب

 ء و ديحلا لا نكذفملا ممحنا رماب لسرملا اهلثرب نارطملا ىخانبا سن اليهو سجرج

 ةلسنتالئاع نس م هوس 77 ا سايلاو (؟)ةنساو

 وسر هلل قزرنارطملاو سرطب 0

 نا رهاظلاو يناثلان يرش رهشنم رشاعلا مويلا ىتح با رهش نمنءرشعلاو سماخا
 بلح لصنق كنب 0 | 0 نا لعب مهحارسقلطا رشعينثالا ءاهجولا

 عوبسالا يف شورغةسخ مل مفدي نآك ذاءمتوقل ًادس تافاعسالا ضعب نيزوهملا دمي

 لصنقوجنرفلا نيلسر لا ءاسو ن كلل ذك و هتغامو هسريلتاوكريرطعبلا ناكو ظ

 ىرج امي ريبج قحسا نايرفللوهناتسالا يف اسنرف ريغسل لب نود اوبتك دق اسنرف
 ةطساوب قمسا نآيرفملا لسراف٠ نينوجسملا ذاقنال ر مأ وا اليم ١ 0 ظو

 تصرع 00 كريرطبلا قالطال بلح ىلاو مسا ة.مأس رم باح لصف

 ةرابعلا ديدش فيرشلا طنا صن نا هج اهيلا تفتت م يل ءاوالا

 نم الجر رشع انثام مافك ول نينوجحسملاقلطيهنا هباوج رخآ ناك و ”اليوأت لبقيال
 ناكمالا يف نكي ل كلذ نا مممثاردلا نم سايكاةتسدل مفدو نييحيسملاينرفلا راجت رباك |

 ةظفاحم سيراب كيس ةسردملا ءاشناب كلملا عنربتو ١6--854ص ةيطخلا راثآلا ١

 درفسكا ةسردم يف ناتتوربلا داسف نم نييقرشلا نابشلل

 ادنكب ورب يف مولعلا اوقلت نيذلا 50 ٠ ينايرسلا نارطملا اذه ناكن م لمنال "
 33 دع أنه عجار

 ه٠ ص ةيطحلا راث الا 1٠١١ ةنس يناثلا نيرشت » يف ةلاسر نع "
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 كات : دونجا قم 7

 كَ ىرمابلا لصقل

 لصنقلا لابقتسا هلا نجحس ىلا سوسقلاو نارطملا عم كري رطبلا يفن
 هللا قزر نارطملا ةافوو هئطا ىلا مه م يف مهل يوان 01

 زينانجلا ةماقاو نينموملاو نيلسرملانزح 58 هتومو كري رطبلا جازم ريغت
 ىلع دابطضالا مهتراثا--بلح ةسنك ةيقاعيلاطبص > هسفن ص

 رمالا ءايلوا ةبايع اا كيلئاكلا ثايث هو نييكيلثاكلا
 باختنا-كري رطبلل ةفيلخ ةماقا-نينوجحملا قالطاب

 اموتةمجرتي هلاغتشا<<ةبك ري رطبا قحسسا ناي رفملا
 هرفس-هتيقرت نود قئاوعلا ٠١ ينيوكألا

 نينوجملا قالطنا - هيمور ىلا
 هاف هدم نحيا يف ملاعا

 ال يس ياتو . قاقشلا
 يكيلثاكلا ناميالا

 نأ ةمبتأا. شونتعلاو نارطملاو كنيزطلا لع ءاضقلا ردص هنأ 6 ةها/

 ةقرغب نيبوعمسم اوقيسو بلح نم نونوهحملا جرخاف ٠ بركملا ىلدملا اهني يف

 نايرسلا كريرطب نا لاق ىقنملا كلذ ىلا مهتدإيق دنع ةييتكلا مهتلاح فصي

 ةض هنطا ةعاق ىلا :اوقسدق“ هناسق نم ةذاعو « ناخ.نيما هئانؤ ذر » هئارطمو

11 

 ٍذئموي بلح لصنق كنلب ويموم ا هسكأم كيلاو ٠ اشأبلا اغا مهم

 وهو 1١17:ةنس لوالا ن ا ميراتب هناتسالا يف ةي م رفلاهتلود ريغسىلا



 يعاسملا نم يننكما ام لك تلذب و الاير نيرشعو ةعبرا مهتيطعا دقو ركسعلا

 هنطا ةءلق سراح ىلا للح اشاب نم تايصوت تلصتساو مس ف متاغال

 506 00 ر ارسق مثوفأسو 00 نم اوحرخ ذنم يرتاعايفلدالسا

 عم ىرسالا غلبف ٠ دياقلل لاير كا 0 قيرطلا ىف و ود ب نآب | موددبتو

 )١( «لاح اوما ف 50 5 موقلا ءالوه

 خيراتب ةلاسر ةنو ردنكسالا يف اسنرف لصنق ساغوف ويسرم أاضيا بتكو
 ىلا ملوصو نيح مهتلاح فصو اهيف ريفسلا ىلا | /1 حل ىناثلا نيرشت 5 ن

 را نيرا وردت ف 0 لق » 0 أ

 دصقب مهب ا هانجالا رئاسلو 7 0 السي شرغ يئام هضرفا نرا
 يف لسالسلا | ودل ناب ىرسالا نوددبني اوناك ذا ميلع اومْفسِي نا ىلا مهتلامسا

 الوكري رطبلا ىلع اوقفشي ملوهنطا ىتح نيلجار موقوسي وميدأيا اوللغي و مهتانعا
 كلذ هل تمفدف ٠ هوذا اذا هلاح ال تومي نا ىثخي ناك ذا ضي رملا نارطملا لع

 ايادملا ضعبب هتمركاو اغالا ىدل يعسو يف ام لك ”تلذب و درت نود مابمل
 ةطيغ اهبجرختسا ةنيط:طسقلا يف نييشوبكلل سيول رام ريد يف ةظوفحملا راث الا نع ١

 ةيداعلا ايدك الب
 عبارلا سيول ناطل لاري زو ىلا همك ا هةسفل ساغوف ويسومو 5

 0 ا , رظبلا نا رك ذي يف يناثلا نيرشت ٠١ ميراعب

 ١١ 4 .ص ةيطحللا راثالا علاط ٠ ةبادلا
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 ضعب مىل تمدق نا دعب و ٠ تحجن يتايصوت نا هلل دجلاو ٠ ةقفشلاب مهلماعيل
 ىلع هوامتحا ام يف اشهدم ًادإت اوربظا دقو ٠ باودلا نيِك ار اورفاس تابطرملا

 )١( ةسدقملا ةنايدلا بح

 يف ةعلقلا سراح مهجزف يناثلا نيرشت ٠١ يف هنطا ىلا مهوصو ناكو

 باذملا .ىرف هاساقأام ضضم هتنضاف 01 نارطملا اماو ٠ مطدم نجح

 اا ان] ةعاسلا تناقس دق نأ رش ةعلقلا ىلا هلوصو دنع هنا ثيح ءاوق تكناو

 علا ةبوتلا عومدب ريخالا فارتعالا ةنكلا دحا ىدل فرتعاف ةينافلا ايندلا

 ةرهاطلا هحور تضاف ليلق دعبو ةيملالا ةيانعال يلستلاو ازعملا تان ارركم

 تتابو ةميوقلا ةنايدلا ليبس يف ءادهشلل دعملا ءازجلا لانت تحارو اهقلاخ ديب

 ُغِمدقو ة.سفطلا تاتشمشتا اهلع نولتي مونينوجتملا نيب ةليللا كلت يف هتنج

 ىصوص+ دخلا يف اهوتفدو اهوعيشف هسوسقو نمرالا نارطم دغلا

 يف ةحربملا تاياذملا نوما اولظف ةراتخلا هتشاحو سرطب كريرطبلا اما

 لاسراب ىعسي بلح لصنق ناكو ٠ ءاوحلاو رونلا مدعلا قيمعلا نحيسلا كلذ

 جاووس بالا مهلا لسراو مهعوج دل مثريعو راجتا هب عرب ام مه تافاعسا

 روخ نايلسيروخلا وخا دارم اجاوخلا ناك و ٠ نينماوملا نم اهعمج ابايث يعوسبلا
 نيب وكمملا ةنبكلاو كري رطبلاة اغا يفهدهج لذبب ناكف هنطا يف ذئموي ًادوجوم

 كري رطبلا جازم ريغت بركملانيسلا ثذ يف اهوضق فصنو رهشا ةئالث دعبو
 ١٠7١؟ةعسراذا يف مقاولا ريبكلا موصلا نم لوالا تبسلا موي كلذو يوابواعلا

 يك ناجيسلا ىلا ًازاعيا بلح نم اولسرا دق اوناك ناميالا ءادعا نا نظلا بلغو

 ةناتسالا يف سيول رام ريد يف ةظوفحلا راثالا نع ١
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 كري رطبلا ملع الو ٠ هل همدقيو (1) مسب هجزوي ةوهقلا نم ناجنث ةطساوب هديبي
 ىلصي ذخاو ٠ هيد فرتعاو ىمدق همن سقلا ىدتسا هتعاس وندب طوملا

 اواترف هقافر لأسو ءارذعلا رب ثاغتساو للعلا اذه نم لاصفنالا ىلا قنات
 رو ايات يللا ناوودلا ىسفسلا قت اردنا ا ل

 امو «انلك ىلع ةتمحر ضيفي يأ كنم دلتا يذلا ديحولا ىلا يلسوت نينماومل

 فو ٠ يوعسلا ردخلا ىلا لقتناو هداهج لكأ ىتح هذبك تاولص ددري لاز
 1 ماركو مارت>اب هناهج اوعيشو هبعشو هسريلفا عم نمرالا نارطم لبقا دغلا

 هباصم يف هكيرش هللا قزر نارطملا ءاذح دهللا هوعدوا

 سلا نم ةلاسر الماح هنطا نم عاس بلح ىلا لصو راذا !؟ ىفو 4

 يف هبحن ىضق طوبفلا همع نا ربخياهبكري رطبلا خا يواهرلا رفس نب دحالادبع
 بلحيف رشتنا الف (؟)هل دعم ا ليلكالا ذخال بهذف راذا + ىف نيتعاس ةهرب

 رانجي لفتحاو فئاولعلا رئاس بعش هيف مثرطاش اهلا انزح نونموملا نزح هيع
 نوطنا بالا هنبأن ةيلصنكلا ةسينك يف الوا يوابوطلا كري رطبلا سفن نع

 سرطب يروح هنبأن ةنراوملا نايرسلا ةسييك يفو ٠ ةيعوسلا سيئر اجيواص

 اهريغ يفو ةيمورب (*) ادكب ورب يفو ٠ نيكلملا 1 ينو ٠ ٍنورألا

 هعمو ىلاعلا بالا ندل نم يجباق بلح ىلا مدق !١٠7؟ ةنس لوليا ١ ىفو

 بلحي مورلا
 ١٠7١7 ةئنس رازأ ١ يف ريفسلا ىلا لح لصنق هلاصسر ؟

 بالا ىلا ٠ ةنس لوالا نيرشت ؟5 خيراتب اسنرف يف ةيجراخلا ريزو باتك

 ؟ةيشاح 7 ص ةيطخلا راث آلا يعوسيلا وي روف
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 فئاوطلا نم ءالكو روضحب ارهج تئرقف مالسالا خيشو ناطلسلا نم رما
 ها ريسم لك َّط جرحي هنا احلام نايرسلاو نمرالاو مورلاو ةنراوملا ف 0

 ودع دتعيف الاو هتيب يف جنرغلا :رابهرلا دحا لبقي وا ةتنئاط ريغ ىلا ىمتني

 )سن اكلايفذالعالا اذهب يدوتف ٠ دبؤوملا سلا هب اةعوُهل ودلا لعايصاع ىناطلمل

 ,:رارطملاو كوب . رطبلا ناب ةبقاعيلا نايرفم قيما ىلا رخلا غولب رثا يلو

 الما بلح ىلا باقثا اونجسو مهيلع ضيق " دق نييكيلثاكلا سوسقلاو هللاقزر

 | سرطبا كليارطتلا لد ا نر معلا ةرادصأا نم ًارما

 دضمي ىماقلا ناكو مثار لس لد مفدي ايد يلاولا هلطاف ةسيكلا

 مايأ ةثالث دعب هبرأ ضي لإ هلوقب يللاولا ددهتيمهنأي ايرفم ذخا كلذلو ةبقاعبلا

 .ةفقاعيلا 0 كلذلو (؟) هيلع رفظلل هراصنا دحتتسيو هنردا ىلا دوعي هناف

 ءاعد بدحالا انح سلا وهو مهسوسق دحا مفرو ةكبكب اهواخدو ةسينكلا

 سرلعب كريرطبلاب ةياكت كلذو تارم ثالث مالسالا خيش هللالضف لجا نم

 نييكيلثاكلابو
 نييكيلئاكلا ىلع ًاديدش ان علل ةجباوم عوشي عم نايرفلا ادهن اثآو

 ىلا اهب ناثعي اقفطو ةيضفلا ةسنكلا نابلص اعمجو ٠ ًالظ ةريثك الاوما مامرغف
 رق مساب شرغيتئام و د اراك ع ناسا رب ممأب سانلا توي
 تامارغلا كلت رثا لع مهنطو رج ىلا كيلثاكلا ناي رسلا ضعب رظضاف ًارسق

 2غالا ةل ردكتسالا للا ووساوف

 !١7؟ ةنس لوالا_نوناك ؟١و لوليا ١7 يف هريفس ىلا بلح لصنق ةلاصر "نا
 هناتسالاب نييشوبكلا ريد يف ةمالعلا انكري رطب ةطبغ اهدجو

120 



 نا هئالكو ىلا ةقاعيلا كري رطب نم رماردص 117١ < ةنس يف هنا لبقو

 رع ةلساللا ره را اور فام 12 يارا كل ل

 ىلا ممضعب عجرف تاخيدلا ينزيتفونملا ةما ءامسا اورث ذيو ةيبوقعبلاىلا دوعلا
 قا نبب ىلوملا دبع سامتلا : يبتلهنمو سلبارط ىلا اوب ره ضعبلاو ةبب وقعنا
 يلحلا دحالا دبع نب سواردنا سامللاو ا يروا نبا ىركذ ساعتلاو

 نم صلال اليبس دجو دق روخ ناملس يروخلا ناكو ٠ هبوح هممن ساعشلاو

 ةيعوسبلا سيئر زي راب سوالوقين بالاب ذالو سابارط ىلا برهق هنطا نجس

 سايشلاو هيشوملا 0 ساعشلا ىنتخاو٠ نانبلب اروط نيع ريدىلاهلسراف

 نانبلب عشيلا رام ريدىلايفوراملا هللا دبع سقلامم اههذهئلاةمعت ساعشلاو ىلوملادبع
 دابطضالا ةلازال ةلاعفلا لئاسولا ذاخما ين رمالا ءايلوأ مزع ختري مو

 لصنقو بلح لصنق ةظساوب لساري نجلا يف وهو سرطب كري رطبلا ناك ذا

 ناريس نالصنملا نأكف مظعالا ربجلاو سدقملا عمجللا سيئ رو اسل ف ةزاقتم

 ةلعلا ةلودلا قراها ضقت هنا هراعشلا ص ناملبو اهياعصا ىلا لئاسرلا كلت

 ةداعاومهلبس قالطالرماوا لاصحتسانابلطيو اناتهبو روز كيلثاكلا هب فذق امع
 مهتوقل فاعساب نححتلا ىف نيقبحملا نادمي اناكو كيلئاكلا رئاسل ةينيدلا ةيرلا

 فو ا هنطا يلاوو ناجصحأا يلا نابتكيو عوبسالا يف شورغ ةسمخ وحن

 نع قييضتلا فيفختا رما هنطا يلاو نأ ريفسلا ىلا بتك 170 ةئس با,

 ص اليل اوتابيو ةماقلا يف اووي و نجحأا نم اوجرخي نا مهل زاجاو نينومجيسملا

4" 
ه عجار ريز ا نب ايليا ةصق نع

 دع ان
١ 

 هناتسالا يف نييشوبكلا فيشرا يف ةلاسرلا كلت دجوت
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 هليبس يخيل شرغ ةئام مهنم دحاو لك نع بلطي هناو حطسلا

 اطوبغملا اهكري رطب اهدقق ىلع ةفسأتم 0 لل ةدايكرشلا هيفا انف
 | هدو الع ذاب نلانلا لماإلا ابك ورايا اعارظمو

 ع٠ عزتم ريغ نحاكلت ىلع ربصلاب ا 3 أم نكلز ١ 1 ف نيتاشنم

 باقعلا نم افوخ اهوروزي نا نيل سرأل رمالا لوا ين حتي لو ٠ موقلا اهتاميا يف
 دعبو لاتحالاوتابثلا أع متين ىفءشلانوشحو اريتوارتنإلا نوعزوي اون لب

 1 ناكيشتن فلا دعم م ةيلصنقلا كمعم ىلا أرض 1 اوهدي نأ مف غاس هد

 )١( ةسدقلا رارسالا ةلوانمو سادقلا

 كري زطبلاةنيلخ نيمعتن ىعس لب ةددنملا ف ا ا .ىلا 0 مو

 ْنَع اضف 2500 0 ناميالاب ع

 ةناتس الاباسن رفا مبادل اياعك دقوا ٠ هنأ و ار ةلاصاو ةغب رثثلا كي فانمو 4م لع ةراءغ

 المكلا 0 نان دواد بهار 7 هحوو قوما ى ري رطبا 17 ليصحتل

 ع  ىعسل هثحو ريمزاو هينيطنطسقلا ىلا ىلوسر رئاز ةفصب لصالا يبلحلا

 ثمب هسفن مظعالا ربخلا نا لب ٠ هنطا ةماق يف نيروسألا سوسقلا حيرست

 لصحتسي 3 لوييرفا كس يسوم لاري راختتت ١9١2 ةنس با 5 ميرانب

 ىدل اًنامز ةناتسالا يف ماقا نايرفملا نكل ٠ ةيكريرطبلا يف هديبأتل ةأرب نايرفلل
 ماس تكلل ناكل وانما عقل نضال نيزازل ناب ريدي. نيشويكلا .ابألا

 طابش رهش ينو ٠ ةينمرالاو ةيكرتلا نيتفللا يف نامجرتك هب نيمتسي ريدلا سيئر
 ١ خيراشب هناتسالا يف اسنرف ريغس ىلا باح لصدق ةلاسر نع ١ " ةعس ناريزخ 177٠١
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 ىلع الصاح فصنو نيتتس وحن هيف ثكمو ةرافسلا رصق.ىلا لقت 1١4 ةنس
 ةيتوهاللا ةصالخلا باتك لقن لع بكا ةرتفلا كلت فيو ءرابتعالا ديزم
 دق ناكو )١( ةيبرعلا ىلا ةينيتاللا ةغللا نم ينيوكالا اموتسيدقلل ةيفسلفلاو

 اموت سقلا ناكو ٠ سيك روك ةبقاعيلا كري رطب لداجي ذخا ذنم هبيرعتب رشاب

 همجرتي قحصسا نايرفملا ناك ام ضيبي ينايرسلا
 لاكي 7-5 رطبلا ةدسلا ىلا هتبقرت ناشب تلد لا عام انآ 31

 فلخو مالسالا خيش ايفلتق ةعصاعلا يف ةنتف تأشن 0 عيش وع اود

 بابلا نا اهنمو 170 ةنس رخاوا يف فطصم ناطلسلا هقيقش دمحا ناطلسلا

 ٠انامز اهيف هثكمو ةيموريف مولعلا هسرد ببسل نايرفملا ىلع ًابصعتم ناك يلاعلا

 لوي رف يد ريفسلا بتكو ٠ امل دلاودعك ةلودلل هنولذم اوناك موصخلا نا أهنمو

 قمحمسا ديسلا نا» هبيرعت ام عمحلا سيئريفاب يركسلانيدركلا ىلاناشلا اذه يف
 ةيماس لئاضف هيف دجا يناف يكريرطبلا ماقملاب ةقيفح وفكل ىونين ناي رغم
 ٠ لاهذنالاو بمعلا ينيلوي امم هاوقلو هعرو نسحو هلمت ةرازغو هتيلها ىلع لدت

 ىضق دق هنا هغلب دق هنال امسالو ابالا ءاصخا نم هدتعي مظعالا ردضلا ناريغ

 ىلا كلذ هب يضفي الل هقحب ةجاجملا نع ترصق كلذلو ةيمور يف ةليوط ةد
 فوخ هي ميلثاكلا بعشلاو سوسقلا لصح مث نمو (؟) « رطخ يف هعاقيا

 .:رم دجوي هنا ىرتق اهيلي امو 5""ا صو 56١ ص ١١ ددع قرشملا ةلجم عجار ١

 ةعارب كلل يبن اهنمو اهريغو بالحب ةنراوملا ةبثكمو زارت نيع يف ىتش سن ةروكذملا ةمجرتلا
 ظ هعاب لوطو مجرتملا
 !1؟ ص ةيطخلاراثالا 5” <

123 



 15 ريرطب نايرغملا ةماقاب مثاضرو مهباختلا نمضتن ةطبضم ص عيقوتلا نم عفو

 نرايرفملا ناكو ٠ ةلودلا نم اباقع وأ ةمارغ مهيلع كلذ باجي نا نم ارينخ

 ادباءاغاالااباقريغة ءارب لصمتسي ناطرش لع الا ةيكري رطبلا ةفيظولاب ىضريال

 ريرس ىلع ديدجلا ناطلسلا سولج ن“* ةصرفلا منتغاف )١( اسنرف ريغس اما

 هنطا ةءملق ىف نينوملا ادام أوا لاني نا نم نكت نامع لآ

 باح كاملا اوهجوتف ١7١5 ةنس لوالا نوناك يف سدجلا نم مجورح ناكو

 دعبو (؟) ءافتحالاو 1 دي زع ةبطاق كيلثاكلا نولسرملا ملبقتسا 17

 مم اضوافتيل ةناتسالا ىلا دحالا دبع سقلاو همعن سفلا صخم“ ةديدم ريغ ةدم

 اال ك1 لا هولوت لاصوشا ةاشا نلف كلا دواد بالاو قحسا نايف

 ةيمورىلا نءظوةنطاسلا راد نايرفملا حراب ةياغلا كلت تاذب ىتا'يعاسملا حجت :

 رغس فقسالا عم مارفا رام ريد يف ةلزعلارث ١ و0 :تاةعل ناس ؟" ىف اهغلبف

 نايرفملا رثا يف قو هنج ينب ةدافا يف هعلوب المع هتانلأم ناقثا لع بكاو
 ربشلا ىف تالاير يالا ل ايم ىف لور ديالا دعى هلا

 ىلا كلذكر ونلا دبع سقلا بهذو رفس فقسالا هعبج ناك يذلا لامل عير نم

 باقثو ريير ابق ايليسرم ىلا رفاسو هكرت مث عوشي نارطملا ةمدخم مافاو ةيمور
 3 كيلا قآل بلا شوك فضيع ىلا ةلعت: فلا قلطتاو؛. ىتش بهاذم ىف

 ةكدل كاملا يتلا فا

 ١ اقلا 3 ريشا عر اناك ةلخ راعأ رف ذو ىلاناشلا اًدهب تك روكذملا ريغسلانا 0

 م ص ةيطخلا| ١١

 * واش ألا ف غتلا ةلاَسر عجار ١112
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 ىننلا ةدش مهلاتحا مم للثامالا سوسفلا كتل.! نا ركذلا قمتسيي امو

 ديهشلامهكري رطب اياصوب امايق ليج ربصب ىيلثاكلا ناوالا بح لع باذعلاو
 مهتاولص هيف نوهقب ارئاكذ ممل ادعم نيسلا اوذختا دق اوناكسيدَقلا مهنارطمو
 ةيخرلا مياستلاو ةراحلا ةيعدالا هماكحا تلج هللا ىلا نيعفار ةلمج ةيسقطلا

 ةسنكلا وحن فطعت 0 ررأ بيزلا نم نيرقد# كئان نونا ْف نايتفلا لاثم ىلع

 ٠ لاتحالاو دلجتلا لع اضعب ؛ مهضعب نوثح اوناك لب ٠ أثيدح ةئشانلا ةينايرسلا

 ” بم لك ادا يلح ةناكلاو ةعلاطلا ىف مهتاقوا ةيقب نوضقي اوناكو

 اباس روك ذملا يمدق هممن سقلا ةمالعلا وهو مثدحا نا نم يهعلا لك بمتلاو

 )١( « ةنارصنلا 00 ةيمو رجالا حرشهنا اوعي ا كاذ ذاذحا

 لاملا اذه و ةليأق ةدم دعبو م روك ذل باتكلا ةمدقم يف لاقو

 دشار ريغبةيعر انيعصاف ٠ يفتنملا كري رطبلا هب ر ةمحر ىلا لقتنا * بعصتمملا

 ايناحور املعم الو ٠ هعلاطن ًايهالا اباتكالو ٠ اناهد اء انيلسي يش الو ٠ اناعرب
 0 ميئالاو نالا ب كنع .ىتلا «أ يركلا اير ةمحر. ىوس ٠ عمت

 : :٠ نيعراش 0 ف اكن ده ينرفا# نأ * 9 يناوخا . ضعب

 انيتاو ٠٠٠ ةيرعأا نيناوق يف ةربتملا ةلاسرلا ٠ ةيمورجالا حرش يف انذخاف
 لبسيل ةيوبنلاو ةيلوسرلاو ةيليحنالا ةيملالا ظافلالا نم مالكلا دهاوشب

 كالا تلا 220 ةفرشلا ريد ةبتكم يف ةشنهنه ١١
 يف تاحرف سونامرج نار 1 قبس دق يمدق همسن سفلا نا يلج حضني كلذ نمو اديسب
 ديللا نا لع نييحسمملا ناسا ملعتا ةيب رعلا ِق وحالاو في رصتلا دعاوق باتك قت

 ١١/8 ص.؟ قرشملا عجار ٠٠ 3و ١٠١8 ةئس هباتكا فلا تاحرف: سنامرج
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 باتك خستتساو .ىرخا ًابتك نحيسلا كلذ يف ةمالعلا سقلا اذه بتكو
 لا هانا ١ هك ىف طرا وهو ملا باتكي فورغملا نارشإلا ةمدخ

 1١7٠١5 )١( ةنس لوليا 1؟ ين هضييبت نم غارفلا

 د ادشلاعاونا نا لماتي نا ءيراقلل عوسإ رابخالا نم هاندرس اممو 11

 هسوسقو هتئراطمو شسرطب كري رطبلا بيصت نا ةينابرلا ةيانعلا تحمس ىتلا

 لج برلا نا ذا بي رغ رماب تسيل ةيكيلثاكلا ةعيلا ناياب مهكسقت راتخلا هبعشو
 يوت ةسينكلا خيراوتو دابطضالل نوضرمم مهنا همابتا أناو قبس دق هعبا
 مل لهجلا نم دح يا ىلا فصنملا ءيراقلا رظنيلف ىرخا ةهج نمو ٠ كلذ

 نم ولخ مثو ةيماسلا بترلا اوما نيذلا ةكراطبلا لب ةفقاسالا ىتح ةبقاعبلا ةبا
 نجلا نايبتو ناهربلا ةماقا نع اضوع مها ىلع ٠ ةيتونهكلا مولعلاو لئاضفلا

 ماكحلا اوعدخي كل ةمذلا عرشيف ةدئاجلا ريغ ىتح لئاسولا لك اولمعتسا حيرملا
 اوناك ذا ةيناسفنلا مهب رام ىلع اولصحيل ضحلا ءارتفالاو رككاو ءايرلا
 مهئاطل ىلع جنرفلا كولملاعم اوقفتايفامرلا ربو. معوضخب نيبكيلثاكلا ناب نوعدي

 قحلا زيبمت ىلع ايسح ًاناهرب يطعا كلذب هحامس هنأش نع هللا ناملاطملا ظحاليلو
 ةحيرصلا كيلثاكلا تانيب مهتمواقمب نيلصفنلا ءاسرلا نا كلذو ٠ لطابلا نم
 لب ٠ مثددع لقي ناك مهر أم لينل ءافجلاو روجلا مكاهعتساو ةغمادلا مبحح و

 دعي ل ثيحي نابهرلانم مثرايدا تاخو لئاضفلاو مولعلا قاوسا مثدند تدسك
 مرومأ رييدتو مهتسائر ىلوتي ناب ًاريدج مهني اهف ًاصخش اودجي نا رك

 لضافلا خالل هبثك يمدق نبا ةممن سقلا دي ىلعدنملا ةعلق نجح يفباتكلا اذه مت ١
 ةينانوي ٠١16 ةنس لوليا ١ يف هزاجنا ناكو ينيدراملا رفس يروجلا نبا ناسرا سقلا
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 سورملاب اوةعم 0 اوملظ أامردهب مناف كلذ ىكعبف لكرويكبلثاكلا اما

 ببذهتلاوةريغلاو لئاضفلاو مولعلا يف اومدقت ثلذ ردقبلتقلاوىتنلاو تامارغلاو
 هس ارثكو اوه الا ,ةيحان يف سبحاجن ىوزناو انامز اوبك اف ٠ مهددع دادزاو

 لعشت تايشرباو ابوعشو تاعامج اًئيشف ايش اوحضا مهنا ىتح ٠ ىرخا ةيحا

 ركب رايد يف عابتا ممل ماق نيب وكنم نويبلحلاكيلثاكلا ناك الف اذهلو ىرقو دم

 اوثرتكي و مهجأهنم 56 مهوذح اوذح اهريغو لصوملاو نيدرامو اهرلاو

 هللا ءاشنا يرتس أك تاباذملاو تاناهالاو تامواقلل
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 0 مذ طخ

 نييلوسرلا بآونلا دهع ٍّط ةفئاطلا ةلاح ىف

 لولا لصعلا

 هتريغ - ينمرالا ةانيلاطف نع نم ربما دلي يف نيلضرملا هه. 5

 مم هترواحم 4 ةكلثكلا ىلا ري كالا نبا ايليا ليم 37* نيدرامي

 فا حالا نات 828 ىف قملا يحرس كاي رطلا

 عئاقو 117 م ريرطبل ايليا ماكبا 15 هيلع كرب رطبلا

 ىلع ةرماؤملا - كري رطبلا بئان عم ايليا

 كري رطبلا ٌةافو - ايليا لتق

 لف وعاطلاب

 _ 'رع دابطضا وا قيضوا نيج اه دصيال قملا ةسنك تناك ا

 دق مهنا نونظي هسريلقاو ةقاغتيلا كريرطب ناك اهيب هنا ثدح راشتنالاو ومنلا

 نيكلئاكلا ةنيكلا اسو ريفنب مهيعسو بلح ةسينك ىلع مهئاليتساب زوفلا اوزاح

 ل روهشلامانالا 00 اطب نقمنيدراميف هناعيس هللا ضيقةيعرلا هديدبتو
 زيذلاةسمامشلاو نابهرلاو ةنبكلانا (كيجاونلا كلت يف ة ةكل تالا ةنايدلا او اودطول
 ذاجالاىلا اهلي امو ماشلا قشمد ناي رس ةلاتسا نم نا تأوي اون

 لوقت ا انهه رابخالا كلت درسن اننا اهو ٠ سدكقملا
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 نايرتلا اعلا اا انبانك نم رع عنا رلا ددعلا يف ًاقباس ان 9

 ماقايذلا انحوي مهسيئر مم ركب رايد ىلا لصوملا نم 14 ماع اولقتنا دق اوناك

 رعساث رح بلحملا اعجار لمقو ةنيدملا كلتيف هنع ابئان ىلمرحلا هدار فسوي

 ىلا ددرتي هيلا راشنا فسوي بالا ناك اهفو ١118 ةنس هتافو نيح ىلا
 لاف اسامه ا دلل ا نوكلل هللا ا ا نا ايف دا راج

 ١7٠٠١ ةنسهملع تا ىتح اهيف كيلر ةيوي نءانكوي ةيودم نا ك3

 ىكيلثاكلا ناهالاب .ىدانو باتنعو تلح ًازاذخم ةيموو نم داعو ًاسيسق مكاو

 0 مث (ةمالع كلذ ىنعمو ) اتيبترو ميقا ةدم دعبو ٠ يحاونلا كلت يف

 ناي ا 7 ري رطبل ةعبارلا ةنسلا ىف نيدرأم ىلاهلوصو ناكو

 ةيقاعيلا نصرالاو نايرسلا نيب كاذ ذا 5 ىيلتاكلا نامالا نكي و ةيقاعبلا

 فسوي مهكري رطب مم اوككككت دق كلذ ليبق اوناك ةرطاسنلا نكلو نيدرام يف
 انمار ١ 0 رايد هرقمو يناثلا فسوي مهسأب رخا كري رطب هفلخ 3 لوألا

 ينعبتي مل هنا الا سانلا هبحاف لاملا فرعيال طاشنوة كح هتفيظو زابساط نوكلم
 سعشلا ةيقب سحا الف ٠ كالذ اورهظي نا ف ل معتم نوليلق الا رمالا ادتم

 ٠ اريك نوكلم جزأف مكاخلا ىلا مهب ىشوف سيك روك كري رطبلا اوديتسا هب

 ىلا هب اوبهذ ىتح هراصنا ددع دادزاف ةإيلقلا نوككم تاسرغ يف هللا كراب مث

 اودضت و ةيعببلا مدخلا نم ني دعللا ءامنا اوفذح نا يبلع طارتخ دقو تشك

 اوبغشو سوسقلا نم نودناعملا هدرط ةسنكلا هلوخد ىدل هنكل ينامورلا ربخل

 ٠ هئابرقا 1يرم ضعبلا نيمواةملا ةلمح ف ناكو نيك رف ىلا | ومسقناف بعشلا

 تقامو هتزاكع تريكو ةسينكلا طاسو يف هتبرضف زوجت ةأرما ترسجو
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 :راححلاب هل وأو 0 نايرسلا ضعب عم نمرالا نم نومواقملا قفتاو : هبا

 :رابرب ةسيدقلا ريد ىلا لقتناو : ًأرباص ثالذ لمت« وهو هولتقي نا نولواحيو

 بامعتساو اهسركو لبزلا نم ريدلا كلذ ةسنك فلظنف ةيكشملا باب جراخ
 وهو جولشلاو ءاتشلا مايا يفد ليللا ةملظ يف ىتح هظعو حاجسأ ىلاسانلا دراوتف

 سوس اهيلع ضرع ىتحةدملا لطت ملو ٠ رئاسحلاو سورا نم هلمتحي ابب يلابيال
 :را طرش ىلع مهابلف - ةنيدملا ةسينك ىلا هوذخاي نا هعابتا نم ةسماعملاو
 [_#ذو ةمايقلا ديع ةليا ةسينكلا ىف ضيبلا لكاك ةيفارثلا دئاوعلا اولطبي

 بمشلا رثكأ مهعبتق ٠ماحلا ةصخرب ةسينكل اواخدو اهولطبأ تاناويحلا
 يهد دعو نيعب رالا ةعيب يف الحم مهاطعاف نايرسلا كري رطب ىل | اوزاحنا ةقلاو

 سفن ىتيام ءأهز

 را فقسالا. ةيبراقا . نم ىئايؤتم ساعت نوكلملا ودع دشا ناكو 5

 (1) ريركالا نبأ ايليا همسا هتفئئاط يف مركم ”ظعاو
 ته ساعتلاو : هيلاوإمتسي هلع هتضواغم يهتشي نوكلم دسلان كو اذه

 ا داو ريح نب قحسانأي رفملا تي نم وباتك لع | ةنس ىف رثع ىتح

 مب نيلصفملا نايرسلا دقتمم يف باتري ذخا نيينايرسلا ةنفالملا لاوقال أاقباطم

 ع قل اّتقو هيلع ةلوخد قفتاو كلذ يق نوكلم ديلا حتافي نا هل رطخ

 ةقاقز ةيطسغس نيدارب هلداج ناكو هساعت عم يناروطلا نوعمس نأ رغما

 كل سامشلا اهبتك ةميدق ةضق نع ايليا سامقلاو نوكلم ديسلا رابخا اناقت اننا ١
 86 ص قرشملا ةلجئ عجار درعسو نيدرام يف خسن اهو نيدرام هحبلب هذبلل ظخي اهريغو

 ١9٠.8 ةيس طا ودع
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 1 ِ يف رثا دقو أظاتفم فرصناو هنايرفم رهتنا ايليا ساعملا ربصي ملذاو

 الا يراسل اق هك اب لا ناي لا د رت هقول لا لاق نر

 00 ةويصنو نيد وقعلا طلغب اعانتقا ساعشلا همالك دازف هتاعو هلا هاعدةساف

 اهيل يزعل عا تل ارا نكن

 هتمواق كنال نومعث نايرفملا كيلع كتشا دق: كريرطبلا لاق <

 يضيومتب سوسقلاو ةفقاسالا لع كلضفم يفا ىلع ينبتاعو ةدءاسملا نع ًاضوع

 لفءولا ةفيظو كلا

 3 مذا هترجز لب نايرفملا ةدعاسم نع رصقا مل يفا:ايلبا سامشلا هباجا

 ينتلجا دككر لاثماب كت لب ةنفالملاو سدقملا باكل نم نيعاري

 هيلع اهتركتاف

0" 
 يف سبل نأ نيب لع ن 3 ديقع اودسفاو هوداطصا اًلاع اننيب اودجو الك مول

 جيسلل نإ نواوقيف ءالوع اماونايرسلا ن تسلا

 ا ميلعت فالخب داحمالا دعب نم نيتئيشمو نيتعيبط

 دحا ميطتسي الف تيسرافظا ةموعن ذنم مييلعتلا اذه تملعت دق : ساوشلا
3 

 تخرصنأو هذحو نايرفملا تكررت اذالف : 37 رطبا

 لكل 0 520- 0 0 ملكت هنا كل لقا 1 : ساعشلا

 ظ ةنتفو بارطضا

 نم كريغ اودسفا ام ءالوه دا ف نم كيلعفئاخ ىلق نا :كريرطبلا
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 اياجلا دبع نارطملاو سرطب كريرطبلاو سواردنأ كريرطبلا لثم ءالعلا
 يدمالا كانرك نارطملاوينيدراملا رفسمةسالاو يللا عوشي نارطملاو(١) يلصوملا

 ىضق نيذلا ةسماعتلاو سوسقلا نم مجريغو ىلصوملا ريبج نب قحمسا نايرفملاو

 _ارا دعي اوبذعتو ءاينغا اوناك نا دعب اورقتفاف ميرغتلاو يفنلاو سوبلاب مهيلع

 وجنرفلاابابلا اوعبتو هيف اودلو يذلا ناميالا اوكرت مهنال كلذ لك ةحار يف اوناك
  رميلعل وا ٠ لقعلا يدقاف الاهج ابابلا اوعبت نيذلا ناك له : ساعشلا

 اههوملاط الو نسكلا اوأرقي

 ناطيشلا ماغطا نكل ءالعربعيمج اوناك يدلو !ي ىلب :كريرطبلا
 ذا_هرلاو ةفقاسالاو ةكراطبلا لك شغلاب من ٠ نا نكما لهف : ساعشلا

 كتعيب نع نوجراخ مهنال مهب وعش عم برغملاو قرشا دالب يف نيذلا

 انتعيب  ةسدقملا ةعماجلا ةعيبلا نال نوشوشنم مهعيمج معن : كرير

 اهريغ سب 0

 ةبسنلاب ةريغص يثو ةعماج كتعيب يمست كنال أبجل اذه يف نا : ساعتلا
 لثم مهذللاو لوسرلا سلوب مثرشب نيذلا بوعشلا يف كلوق امو ٠ اهاوس ىلا

 ءادهشلاو لسرلا كفسو ميسلاب لص له ةيطالغو سسفاو شنروقو ةيمور لها

 ًاضيا ءالوه لجال ما طقف ةبقاعيلا ةفئاط لجا نم مهءامد

 م بير يف تنا لهو طقف ةبقاعيلا ةفئاط لجال معن : كري رطبلا

 ككري رطب انا يالك

 قحلا كل نيبيل لسرلا دحاب نالا كِيِتأت نيا نف : ساعثلا
 ظ 6 :.فع انه ملاط 1
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 ٠ لوقا امل قدصم ريغ كلعجو كراكفا ريغ يذلا اذ نم ىرت : كري رطبلا

 مهنس لبق اوتاف م 000 يدي ّلَع ةيراجلا يئاجلاب دقتمت الا

 يدي نيب ض افيذلا نوريملاكو اهلطعو ةرامعلا نم ينعنم ا يناروطلا يهاربأ 05

 را ليسا سلا ءا دلال كدر قرار اللد يا نأ نسا

 اونعلت الو اوك راب لجنالا لوقل اهنم لجخي نا كلثمل يختي ةليذر لب اهب رختفت
 ةرماسأا يف ةيرق ص ران هللا لزني ناابلط الل هلسر نم نينثا برا رهتنا اذحلو

 نا نكيف نوريما اماو ٠ ( ه : اقول ) اهنا حور يا نم نافرعت الاهل الئاق
 ا 6ك ار مسلبلا اوبكس اذا أ اها ران

 مرح يذلا (1) بيهو نبا 50 ركتت لهو: كالا

 دنعمويلا ىلا ةدوجوميثو ةريك ةعطق هنم تصف دقو دفلا يف دج ف فبكلا

 ةأرملا ةعلق قب رط ىلع لبجلا ليذ
 لب هنم ةاصفنم طقف ةدحاو ةرغص ديا لف لبجلا كلذ تيأر دق سامشلا

 بيهو نبا دلوي نا لبقو نامزلا يدامت عم ثح رح دكت دق ةئاوسم لع فيني ام

 كافك ٠ مرملاب اهقشري كري رطب اهنم لكأ ىضنقال مرح ةرفص لكل مزلولف
 رؤصلل ينذ ياو اذه ٠مهسفن ءادإبلا اهقدضي ال يتلا تالبعرخلا هذه نم انأباا

 ٠٠١6 ةنس جتسادق نم تثدح رةبوجتاب كركذاف انا اما ٠ مرحلا قحتسا ىتح

 ع موطرب رأم ديع موي نيئراطملا ةعب رالاو تنا تعزانت امل ( ةييسم 1515)

 هتيابت لبق متجرخو مكضعب سوور ىلع تازاكملا مترسكف سادقلا تقو

 ةثالثلا دحا ناكو ١١10 ةنس بيهو نبا سوالوةين وا يخاز ردب فسوي بصن ١

 يربعلا نبا خي ران لع ىحلملا يف اك ةيكري رطبلا ىلع نيعزانتملا
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 ,نان وضغملاكئاوانيب تحلصاف ةيئاطيش ةعاس كلت تناك دق : كريرطبلا

 ةيماملا ةليلا نع حوا الخال نا: ىدإؤان كخضناف

 أبقت اذاف١٠امف ثوماو أمحا نأ ديرأو ةعبلا هدب لتعم يف : كادوا

 تامالعلا نم ةياّدلا ةعيبلا موأقا ينا : كريرطبلا

 كتعس تاماللع 2 أمو : :ضماكملا

 ةا ع[ مايفوةنقاساوكزي, رطب ان نوكينا ف اشعبب تامالغ كريرطلا

 ةحةعماج ةدحأو اهلك ةديدععيب دوحو نك كمالك مص ول : نئانكلا

 >> لاحلاو 5 مهعيت. م ةدوحوم در دملا تافضصأا نال 55 ةقطارملا سب

 ,ىعم نكلو ٠ مورأاو ةرطاسنلا هن - الثم مثدنت عمور تناك ءكدنع لومو رج

0 

 يواقينلا عمجملا لع 5 ةيلوسر ةسدقم ةعماج ةدحاو ةسينك ىنعم هل حرشي قفط انهو »
 ظ « ينامورلا يمركلل ةماعلا ىلوالا ةسائرلا قح تبثا ىتح

 كيبعشل ةرثع رجح ب الو هعبتو قل نعذت نا انأبا اي كعصنا : لاق 5
 جيسملا رهنم مادق روضحلا نم بيرق خيش تناو اهسالو  0ساي 1 .٠ 5

 ءاسنلاك ههجو ىلع ىطليو 5 قفطو كري رادبلا ظاتغا مالكلا اذه دنعو

 ةذمالت لداجي قفطو ةعاجيتو انابث دادزا دقو جرف: هماما نم سامشلا درطو

 ا( ارا نأ ربلاو قلل نايظا ادصاق .قوسلا قد نوكلم ددنلا

 سائشلاو هوديصي نا فوخ جنرفلا ةلداحت نع هأهنيو هيلا هيعدتسيف كريرطبلا
 0 نلفت اله لوقي
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 ””تاترهعلطا جة هنم دفتر نوكلم دسلا ىلا ددرتي نك كلإَد ممو 58
 نك

 ىلع لاز امو ٠ اهلجا نم نايرسلا ةفئاط تدرش ىتلا تافالتخالا ىلع ةديدس

 ةيكيلااكلا قئاقحلا ابضوع تنسرو هنعذ نم ةببوقعيلا ماهوا تلاز ىتح اذه

 ءانبا ىلع هلك كلذ ميدي سامشلا ناكو ٠ يناموزا يد ركلل عوضخلا ترحبو

 ايسالو 000 همذاو ىتح 3 منقالم 5 نا تاداهشا هأيا ًادئاس هتفئاط

 نونككيو هنومواقي نمرالاوناي رسلان هنوبصعتملا ناكو * نورتتسملا نويكلثاكلا

 00 م هنا اوعاذا ىتح اذه ىلع اولاز امو ٠ هنوذاويو هنونيهيف ةقزالا يف هل

 هبومتساو ٠ اضيا كري رطلا هاعدتساف 0 نم ا: ذخا ةوشر الا رييغتلا اذه

 ىلا مضني نا ىلع ا حئاصن هنم عمت لب ةيار يف تاث هنا 0 ذاو لئاسم نع

 نبا كاطعا ؟ قحلا لق نا ساهشلا ىلَ مق ًاديدش اغ متغا ةعماجلا ةسكلا

 رد ير ل د ل ناشعا لانش فن دع لإ كلر د ع راسا

 رك لد هلشت ناكل ل وسلا( يظل و رك فن شفر ارك

 لب مثارد ىنطعي مل زابساط نبا نا : انابااي تفرخ له : لاق هتعاط ىلا مجر اذا
 عاض دقل لاقو بف ٠ رونلا ىلا ةلظلا نم ينلقنو جيصصلا ناميالا ىلإ يناده

 نارفعزا ريد هلا راخا ىرقلا نمو نيدرام نم بعشلا عمجاو 15

 ناطق ٠ ع موصلا لخدم نينا حابص ف ةشاصملا ينعا ناقشلا ةافخ

 نأك ذا رضك ةصرفلا كلت ىف ةهذم ىلا هدري هاسءايليا ساهشلا كريرطبلا

 هداقتعانع لاوسلاب هردابف سعشلا ءاهجوو نابهرلاو ةفقاسالاب ًافوفحم كري رطبلا

 نوسيدقلا ناك اذا هباجاف فك اذه تكسا : الئاق هرجز ايكيلئاك هررق ذاو
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 بسحاِلف اورفك دقدريغواة كرب ىسوم ءالعلاوبهذلا ف انحريو بوقعي وءارفا

 رمامشلا لوانتف ةقوبطم بتك ةلمج كري رطبلاءادق تناكو ٠ ثرغ ا

 1 2 الصف هيف أرقي عرصو ليجنالا ريسفت يوحب اهنم ًادحاو روغلا ىلع

 كلذ ئرا : ةنفالملا ريسفت نم مالكلا اذه يلب امو ناط_شلا نم هبي رخو ميسا

 لوقي وهو هلحم يف باتكلا عدو ' يملالاب ال يرشلا هعبطب وأ هرهوجي ثدح

 باتكلا سفرو كريرطبلا دتحاف .م لايف نيتعيبطلاةنفالملا زيم فك تثرارأ

 2 كالا انتقل التاب ارنا تكلا هذ اىدسفا قينلا نا. الئاق هاجر

 ال ناك ناف كوفلبس نيذلا كلذكو كلام عوضومو كباتكو ه اذه سبلا

 هبلغو خئادلاك قرطاو باوجلا نع ربا ٠ هقرحاف الاو لماع انا اك«, لمعا
 12 راك ىف ناضملا اكرات نيةرام.ىلا هتغاس نمايليا عجرو ٠ ىكف .اكبلا

 هريخ غليو ٠ هئم ناكملا اذهو باتكلا اذه سامشلا فرع فيك رخالا مدحا
 كيفق طن هللا حورو يناثلا س لوب كلنا أمح الئاقهاف ىلبقو هاقلتف نوكلم ديسلا يللا

 هرمعصنا نا سانا نقل لب ظعولا نم سامشلا كري رطبلا مني مل ثاذ عمو

 موي يف نوريملا سيدقت ةلفح ىلا نيفاوملا نم ءاينغا سوسق ةبثالث مهتلمج يفو
 ل اداب ,افويض انيلتا يساتقلاا كني ىقاواغ» اهسسفت' ةئسلا نم راوسالا سيخ

 ىف 0 نر نايربشلا نآك ام هل نوددعي اوقفط م 1 هدقف م فسالا

 حيسملا ريق افق ردا رويل انو 0ك نم جنر ذلاب وكي نيذلا نيكيثاكل

 ةب وزع نوزيجيو : هثالمزو موصرب ةسادقو نوريملا ناضيفو : رونلا تبس موب

 (١)ريكلا موصل | يف سادقل امهتماقاو سوطعلا مهفاشنتساو 0 أمهب ر شو مهسوسف

 دحالاو تدسلا يوي الا ريبكلا موصلا يف سادقلا ماقيال نايرسلا سقط بسح ١)
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 ٠ ديدجلا باسحلا نوعبتي و ىضرلل تاعاطقلا مايا يف رفرلا لكا يف نوجمسي و

 مريخ اهب مبككبا 10 رةبوجابأ رججح نمأ الك دنفي سامشلا ناكو

 رارسالا سيم موي رحمت ذنمنارفعزلا ريد يف نوريملا سيدقل ةلفح تو

 ضعبلا رمان كاذ ذاو :ايليا سايشلا متل ىو هدضالتو نوكلف ديلا اهدهفف

 ٠ وعنف ةظفاحملا كانه مالا دع نو نيرا دلا لق ص ىلا لاغأ

 ل كلنا لعبلا ةنبك حايصنويت عننا ناك تاو أصلا ءانثا يفو

 او * منوريم نم م الم اند 8 نيئزوتسم مهنولأسي نولسملاو ٠ نوريملا ضاف

 نرأا : ميضعب لاق ىتح فيثكلا مباهج ىلع ةقفش نوكي اوناكف نويكيلثاكلا

 ف راوتر نع را ا حل ةعدلا راسل هي نك نوبل

 همز يف بذكي كالذك : انالث ةئابرقلا لمجي نا عيطتسي ال كرب رطبلا اذه نإ
 5 عم. تسعافا لب أند 0 ا هنوريم ةرورأق نا

 بناج ناك ذأ بلح ىلا سجرج كري رطبلا رفاس 17017 ةنس ينو 17

 سئاكلايف نولصي مثريغو : مهفوخلاةبقاعيلا عم مهتعيب يفنولصي نييكيلثاكلا نم

 ميهلع ماقا دق ناكف نيدرام هبعش اماو ٠ مهلزانم ضعب يفوا ةيكيلثاكلا دباعلاو
 ةيدركلاب الا ملكتينارطملا اذه نكي ملو ٠ هنع ًابئان بوقعي هعسا اي ركرك انارطم

 ارقيل ايليا سامشلا ماق موي تاذو ٠ طقف ةءارقلا ىوس ةينأيرسلا نم فرعي الو

 ندناوخ وربا:ةيدركلا ةغالاب ًالئاق هرجزو يركركلا قياضتف هتداعقبأسك ليو

 ارقينم سيلفا اهل موزا ال كت ءارق نا يا ؟ ينيوخب"وك هنبن وت هتريغ ا

 ىلا الئام رازاع ناي رفملا نئموي نيدرأمب ناكو ٠ ًاظاتغم سامثلا جرن ٠ كريغ

 هناياب نالعالا لع سامثلا هأرخ هلاح راهظا ىشخي ناك هك ىيلثاكلا نايالا
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 نوي بنا اوهسقاو هودهف مدحت يف نيلسملا ءاهجوو يتفللاو يفاقلا ىدل ىعسو
 ىلا ايعاس اوريسف نايرسلا ءابجو فافت ربخلا اذه عاشو ٠ نكما اذا اكريرطب

 ةماعلا يلا اسانا هتعاس نملسرا كلذ هعار ذاو ٠ مقاولاب كر رطب نزل اذ

 قفطو نايرفملاو ايليا سامشلا هيلا يعدتساف نيدرام ىلا وه هجوتو مالا ةكرادمل

 ةي روصنا ةيرق يف درفناف هيلع نايرفملا نح ىتح اًكأب مهفطالي
 تارهاصملاو تابطخلا لك خسب ًاروشنم عاذا كري رطبلا نآمطا الو

 هعم ىلصيال ينايرس لك بقاعيل ايئاطلس ًانامرف هدنع نا فدراو ٠ ةجزتملا

 هيطعيال نم لك نا متحو ٠ ىنمملا ىلا لسري,و هلاوما طبضتف ه ةراذ عفت

 برطضاف ٠ نيلسملا ن تيب هلاوما مفديو هديبي هل ةعاطلاب اهف رقي ةكحلا يف ةمح

 اك قيما اجاوخلا ةطساوب ملاحلا ىلا هربخ غلب ىتح روشنملا اذه ببسب سانلا
 ايليا ساعشلا ىلا كلذكري رطبلاىزعو ٠كريرطلا خب وو ظاتغاف ٠ نمرالا ةفئاط

 | راحل ماقاو يرلا ىلا برهف ٠ هتدابا ىف ىعسن ذخاو

 ايليا ساعشلا لتقي نم لك ةرفاو تاكرب و ميظع رجاب اهيف دعي كري رطبلا نم
 قاب كلذ قف نوابتي نمردلك مزتجو سبا نونا يف هيقليوا

 ءانثايف كرب , رطلا انطإ بقعلا انها رف نوعاط ثدح ١٠ 8 ةنس فو

 عابتل اصاصقالا ءالبلا اذه انبصي ل هنا لوقيو نييكيلثاكلا يف دقي ناك اذا هظعو

 دعب ونارفعزلارب للا ]يق عقو اذههلوق دنعو ١ نينثا ىلا سلا ن ومس#ي نييذلا ابايلا

 ناي رغملالبقا ىتحنيتنس وحن عراف يسركلا قبو ينوت ناري زح رهشيفي'مايا ةيناث

 ىلا داعم 17٠4 ةنس طابش 4 يفركي رايد يف و ىلع نم وعما

 اد لاراب كو احل انام 0 عوشي اخا ةعينص هللاركش ماقاف بلح
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 ىلاشلا لصقلا

 طسوتب هبقاعيلا منم - تراببلب اريد اونبي نا بلح نم نيب للا دصق 4
 هيمورب نيذلا ةفقاسالا حرف - ءانبلا ليكت 54 قشمدب مهغقسا

 ديهشلا كرير طبلا يان باب اختنا -ريذلاةبيهنا ٠ هنيشدنب

 هيمورب هحور .لرع زادجو هتافو - لحل اثارطم

 نابهر ددع -- ريّجج' نبا تافنصم نم غارفلا
 نرايرس نم بناج ءادتعها -- مغرلا ريد

 ةريرقل ب هعينص نبأ حقشمو

 ينامعتلا روضحي ناميالا

7 0000 

 دابطضالا بسلاح نم نوب راما ةسماعتلا ناك كلذ لالخ يفو 7

 نييعوسلا سيئر اجيواص نوطنا يردابلا نك ذاايلا عوجرلاب اوذخا دق

 اودصقي نا مهيلع اراشاف ةلمرتملا ةيعرلاب ناينتعي يشوبكلا سجرج يردابلاو
 نوواييرشب ةبج يف الحم هنم اوبلطيو ةنراوملاناي رسلا كري رطب بوقعي ديسلا

 نانبل ىلا مكوصو ىدلو * مثرثا اوفتقيأ نيدعتسم مثريغ دوجوب هوربخي و هيلآ

 فِ نيميقم اكو هبوح همعن ساهشلاو قحسا نبا ىلوملا دبع سامشلا مهعبت

 روك ذملا كري رطبلا يدينيب ءالوه رضح ايلف ٠ نييبلحلا نابهرال عاشبلا رام ريد

 تحت اهنوكل يرشب ةيحان ىلا هجوتلا نع مثاهن : هلمع ىلع اومزعام هيلع اوضرعو
 زوردلاةعطاقم نم ةينابشالا ةيرق ىلا اوه>وتي نا ميوعصل 2 سلبارط أشاب 1

 همسا ايشار نم ًايبوقمي اينايرس الجر اودجيف ممللا يبا ريمالا مكح تحت يا

 مهمماقاب يبضري هلءلف ناي رسلل اريد كانه ديشينا دصق دق ناك ق زر وب سكر م
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 كمم له : هل لاق سيكرس ملكو كانه ىلا ةمعن سامشلا لصو الف
 كاكري رطب قميساعم انلةكرشال نويكيلثاك اننا : هباجاف انكر موو

 ريمالا ا هيلوص ةيرف ل كحاب قيكرب هيي نخلق عبو

 .سامشلارما ضرعو ءانبلا بقاري لياخيم يردايلاو نييشوبكلل اريد ىنبب هللا دبع
 ا ناب رطل ا ادحلا لاو افارو تعاتب ءانموف ه اميلك لم
 ادبو اضرا هوطعاف هب ةيرقلا لها ىصواو ساهشلاب بحرف أضيا ينوراملا يفاص

 سلا ىلا اروط نيع ىلا سامثلا بتك ذنيح ٠ سيكرس هنواعو ءانبلاب
 الحم انل اونبا نا كاذ هباجاف ٠ هروضح بلطو هربخ ىلع هعلطاو روخ ناولس
 بلا انا ريصا مث هيف يبق

 اًوشمد ققسا ىلزالا دبع ىلا ةبقاعبلا: كري رطب قحمسا سمك كاذ ذاو

 اة الل دا ىسيناركللا هلئلجارر :ىقتمإ نا هيلا وغؤاو (1)' قاوقتنلا

 أ] لوقي سكر ىلا بتككرذتعاف همسن سامثلا بلط يف لسراف بلح نم
 سيك رس كرتف ٠هيبسب رضلا كبيصيف الاو :ينرف هناف هب وح نبا ةطلاخمو كايا
 نيدرام نايرس نم باش عاشبلا ريد يف ناكو ٠ ءانبلا عنمو هتعاس نم لغشلا

 سامشلا نا هغلب اذه(؟ ) عباصا تسم تاز نئعحرسص هعساو ةينابهرلاب مدتمم

 سلا رضحو مهنع فرصناو 0ك كل اة ىلا عرهف قيض يف همعن

 هيبلغم وب خيشلاو تاحرف وب خيشلا روضحيو ٠اروط نيع نم أضيا روخ ناهلس

 ااا رك د لا ديل 161 سا الخ ليسأل اذه هكاسز ناك 1
 نارفعزلا ريدل ذيمايسلا باتك نع اذك

 مويلا ىلا مسالا اذهب ةائاع.نيدراميف نا "
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 كري رطبلا نم ةلاسر هاراق ءانبلا هعنم لع فطل لكب سرس بتاع يزردلا

 لكو مث نومورحو انتلم نع نوجراخ ةسماهثلا ءالوه نا ٠ اهيف هل لوقي قخسا
 .:رائيشلا متتما كلذ دنعو ٠ يلع انفقسا بضغي نا يشخاف مهطلاخي نم

 سقلا ناك و سأي يف ةيرقلاب هاواقفرو هبوح نبا ماقاف ضرالا هئاطعا نم اضيا

 يفاص سايلا نارطملا لبقاف اهب روخ يفوت نا ىلا و ين سادقلا ميقي ناملس

 هنا مه لاقق ناهلس سقلاب هبعش ىصواةنفدلا دعب و هزنجو ةيشربالا سيئر
 لبقا كلذ دعبو ٠ هاك مكل ميقا نا ىلا ةسادق اوممساو هدنع اوفرتعاف ىلثاك

 سدقل كنا ىنغلب نابلس سقلل لاقو قشمد نم يبوقعيلا يلزالا دبع فقسالا

 نابهرو سوسق انيتاي ةدم لك يف هنا هباجاف ٠ فرتعت نم دنع يل لقف موي لف
 ىئايرمم كلنا لاق ٠ مثدنع تفرتعا فارتعا ىلا ةجاح ىل تناك الكف هيردابو

 يمتنت كري رطب يا ىلاو كلاما وه ام يل ناعتو يل كفارتعا مدل نا يغبنيف

 ىسك ذئراف يناها اماو ٠ اهب فرتعا يل ةيطخ الف نالا اما ٠ نابلس سقلا هباجا

 لبقو لاق امهنيب ثدحو ٠ ينامورلا زبملا اهسيئر ينلا ةعماجملا ةسيكلا نبا
 ايم اشر و لا ل ا

 عا هدعاسو كتيعر لع تنامكحاف ايلا هر اال لكلا دلي نأ

 50 1 ميلا ذفناو أطخاس قشمد ىلا يلزالا دبع مجرف ٠ ةيرقلا

 هئاعد الو ةعركاو اي م ةساغلا ناريغ ٠ د رط ابهنم درط" لب لبقو قشمد

 هتابث يف ناملس سقلا وعجم لب
 عدلا" لا نع كلا هنا ناو فا نق ركل ناكر

 اهتعابف ةيرقلا رباكأ روضح يفةيعرش ةروصباه|يلذ ريدلل ةمزاللا ةعقبلا اهعيبي نا
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 ريمالا ا كرم وب خيشلا 007 ا ص امنوا 0 ىردابلل 2

 ,سيئر روصنم يردلبلا ىلا اديص ىلا اهولسرا ميبلا ةمح ا وتك ذاو هللادبع

 ا بحري بتكف .ناب رسلا ماّتغاو ةعناملا ربخ هغلب دق ناكو حرف ةيشوكلا

 تعب هنأ اده ىلع دازو دحا نم فوخ مهلع يبل م ثيح ءانبلا ىلع مهعجشيو

 6 مثرعا لهس ىذلا هل كشلا ومده ىى لالا سادقلا ةمدخل ةيئيصو ساكب مل

 ةيتالا أيا || ةيقاس 596 لذات 1 هب و خريشلا مثدءاسو ريدلا ءانم او ادتباو

 |25 لمعلا نم غارفلا دعبو ٠ املباعم ىلا ةيحان نمريدلا قرح مغر لا نيع نم

 ةسصور ىف يف نيميقملا نايرسلا ةفقاسا ىلاو سدقملا ممج املا ةلاسضو 1/4 6 :هئى م ف

 مددعو ملاح نع مهوربخاف ةيشوبكلا ليكو 578 اخ عودا البز قه اهوا سرا

 7 ةسمايسلاو نايلحلا هةر وح ة4ةمحعل ناشلاو روح نايلش سلا ةسج ل

 اوبلطو نوينيدراملا سأيلاو عباصا تس هللادبع نب سجررجو رفس فقسالا رهص
 تححنف اذا اوقلطني ىكل اسوق ةسمايشلا مسري و مدقتفيل ةنقاسالا دحا مههناي نا

 عمجملا ديأف 0 ناميالاب مهيف نوزركيف نياصقنملا مهسنج ىنب ىلا قيرطلا

 رظنت أولأق وو ةشعملاو ناكملا ة هعيضب نيحتس اوردتعا ةعقاسالا نكل ملط سدقملا

 نب قعسا نايل مهيلا بتكو ناكملاو لاحلا عسوتلو ةيلطلا هدهرثك اير

 ' تاكربو تاريخ معاتجا نم لمأويو مهعجشيو مهما ريبج
 'ورد لكادق خوش انارطأل لسا قبانءاش زبن ترطب ناك كاذ ذا

 هفرع اديص ىلا لصو اهفف ف 1 دالب ىلا هجوتف انهاك ر ضس ىف هكر

 مولعلاب هناكس ديفيف هللا بهذي ل هءاع رأ ساو ديدجلا ايدلا ريب 200 ىردابلا

 لئاو+ نم نمأي هسفن ثقولا ىفو نك هل ىنوع داقتسا م” لئاضفلاو
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 (1) هب ةوخالا مسرفو يارلا اذهل نعذاف ٠ نامزل
 ىلا اشاب فيصان يقاي نأ حمسف هدبعربص نحن نا بحا هلل نا ريغ

 ىعدتسا دق رفس فقسالا ناكو ٠ ريدلاو لبلا يهنيو ةنسلا كلت يف لبجل

 سلا ك5 فايف يلا ناد اف اي ل م كا

 هيلع ذوحتسا رجيضل رخآلا سامثل
 نإ بغريو بالحي نييكيلثاكلا نايرسلا رما همهب سدقملا عمجملا ناك الو

 رفس نب دحالا دبع سقلا كاسم نع ايضار ناكو طيشنو لع ايعار مل مق
 يبلحلا بعشلا ىلا بتكو ةفيظولا هذهل هراتخا ٠ ديهشلا رطب كري. رطبلا قيقم
 | 7 - هذفنامةيفقسالا ةجردمىلا ىنريف هولبقي نا موحصني وهترادجي مهفرع

 ىلا لصوف ٠ بلح بعشو مارفا رام ريد دقتفي نا هيلا ًازعوم قرشلا دالب ىل
 سامثلا دجو ذاو ريدلا ىلا هجوت بآ ىنولصنقلا دنع لزنو زومت رهش يف اديص

 يبو ' ةعسرب 0 ها 5 تونبكلا ةجردل ًاريدج هبوح همع

 زومت "1 يف ةينملا هتكردا ىلح ىلا هجوتلاب ذخا ايلف 5 مغرلا ريد يف

 مجانمل هدقف لعادنكب ورب ةذمالت متغاو بلح ىلا ةلاسرا لوصو لبق 1815 ةنم

 هسفن نع ازانج اوماقاف مثدنع هردا

 فنرا رفس فقسالا ىلا ممجا زعوا هيمور ىلا هلوصو ذن هب , وح نبأ امأو

 هب رع يذلا ةيتوهاللا ةصالخلا ضيب يف هنواعيل هدنع هءاقبا الوا لواخ هعمر

 لوالا .نوناك يف هعمسرف هتماسر ىلع ًرصا مدلل نكل ٠ ريبج نبا نايرفل

 يناثلا مارفا سويطانغا رام انكري رطي ةطبغ ةبتكم يف ةدوجو
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 دو ٠ هيف نيميفملا ىلا ممجلا نم ئاصن ةلاسرب رغرلا ريد ىلا مجر مث 10921 ةنس

 هدلاو ةافو هيلا ىعن' هنال زوق رهش ىف بلح ىلا هجوت

 فرصي ١7٠١ ةئس هيمور ىلا 0-00 قيما نآي رفملا كاكو

 اًداىملالا قيس رصدخلا اهاعسو ةتوهاللا ةصالخلا ةمحرت ليكت ىف هتاقوا رثكا

 الحاو مجحي أباك ةمغص تاداحم ةمب را يف اهعج ىتح ينيركألا اموت سيدقلل

 .كانلاو ه١“ يف ينانلاو :هرييك ةحفص 41 م لوآلا رالا ليج طخو

 وطسرا ةنسلف وهو رخا باتك بب درعشب ادبو ١١( ٠ 1 يف مبارااو م/هأ يف

 :ةقرفتم خسن الو .اهانفصو 5 بلحب ةنراوملا ةبتكم يف ةظوفحم ةعبرالا ثادلحلا ١
 يثوراملا شنم سجرج سقلا ةبتكم يف ؟ ج نمو كيلثاكلا مورلا ةبيكم يف ! ج نم ةخسن

 ذهب ةلمسلا دعب يدتيي دلحم لك - طيلب 2 ل م

 | اير ةرا ةففملا هذه رهاظ قو. قب ركألا اموت رأمل تايملالا يف رصتخلا : ناونعلا
 00011 كلغ نييزسوب ءانتعاي تس لع نمابلا رام ةسنك لع (دياوم هققوا تاحرف
 ىلوالا ةخسنلا هذه : فوقوملا طخب اهيليو - 17557 ةنس يف مرصح انح نب سيسنرفو

 لكرخا يفو -- ىلوالا اهنال لوعملا اهيلعو ةمور ةنيدم يف ةيب رعلا ىلا ةينيناللا نم ةمحر تملا
 ة باتكلا ّعدق ؟ جرخا يفو - بلح فقسا سونامرج باتكلا اذهىنتقا دق : داي
 ١7١ هةنس ١ ك + يف ىيلثاكلا ينمرالا ينيطنطسقلا راسدةبنب بوقعي ساشلا دي ٍلَع ةمور
 يملادبع سامثلا موحرملا نبال اص وما قمم ةعيكلا ءاسور يف ريقحلا دسعلا هيب رعلا ىلا همحرت

 1 فقساو*فيزتعلا نئافعلا ملح عودي ناراتملا انتوخا ةقفرب كلذو ىيلثاكلا ينايرسلا
 قرشملا ةلحم نع» روكذملا ريدللامقو ةمور لخاد نايرسلا ةسينك يف ررح--نيدرام فها

 بي رعت.نا هاك ذ راملا شنم سجرج سفلا ىأر دقو « "14-85 ص ١504 ةئص

 نبا ةمحرت نع قرفي ال داوع سأوب نارطملا ةدايس عبطلاب هرشن يذلا ةيتوهاللا ةصالخلا
 2/17 نص كانه علاط ةرايغلا ةحاصفب ىوس ريبح
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 ةعفنما ريزغ الك ناباتكلا ءاجخ )١( ريبشلا يمي رابلا- يبراب سرطب اهحراش

 ىلع هلضفو ريبج نبا داج ىلَع لياد قدصاو مهئادتها دءب نم نييقرشلا ةدافال

 نييقرشلا هنطو ءانبا

 ناريغ ٠ هيلا نيوضنملا لاح عيسوت رادقم عسوتي مغرلا ريد ناك كاذ ذاو

 .1757ةنسافاعسام هيلا رفس فقسالا لسرا امل لب ةرشع نم رثكا نكي مل مثددع

 هبوح همن ىلا مثو ةثالث نم رثكا اونوكي مل ينايرسلا هميحشا نم يسن م

 قشمد ىلا نوددرتي اوناك ةيقبلاو يني دراملا يموم نب سرطبو سممدوقين سآلاو

 ةيكيلثاكلا ةسينكلا نضح ىلا نيلصفنملا نايرسلا نوعدي اهيحاوضو
 قشمد يف تدهمت دق تناك ةكلنكلا ىلا ءادتهالا قيرط نا لع :ا١

 نايرس نم يناج 1019 ةنس يف مهعبتف نيلسرملا لمعب اهاوس يف ام اهيحاوضو
 ههتاواص نم نيدحلا هلا ركذ اولطباف اهاوس يف مثريغ م ---

 2 7 سوي روغيرغ لبقا ثربخ عاذ ذاو٠ نيكلملا كرير رطب نحوي ريك

 ًاعار هماقا دق يلو قعيلا قوما كري رطبلا ناكو هتديقع ىلا مدرسي سدقلا نم

 ىلاهجوتو متقفاومب رهاظت ىيلثاكلا ناهالا 2! نيرصم مثدجو الف باحي هبعشل

 سويسانثا ةقادصب قلع اهيلا هلوصوىدلو ,يكنيف ةيوق رديب مهلا دوعي كل بلح
 دق ىناعمسلا فسوي يروخلا ناكو.“ هتدككم زاجنال نيقاشملا مورلا كريررطب

 نر 114 2 22 لم هرارلا كت 22 كيرتخ ل را ين نإ ١

 ٠ ينيطتطسقلا, 5050 سامشلا طخب ارطس ؟ا/ ةفص لك ةوفص 448 تاذ ةنسح

 ةيبرصلا ىلإ عكا 1 نس ارحب لا ل فرعا دق نزلا باك ذك عا 0
 «؟14 ص 503١ةنسل قرشملا ةلحت نع» مظعالا ربحلا رشع يداحلا سيملقا مايا يف ةءورب
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 ملا ال كفار ةمكل ابتك ممجي ةيمور نم ةنسلا كلت يف يىفاو

 اال لا ا 1 رحال كان وده كش يفق نيكلتاكلا لاوحلا

 دحاو رتقو يف نيقاشملاو نيبكيلثاكلا هتقفاومل يا لاعاب وهللا نيب هعمل هئاير لع

 شغ اهاوس ام ناو ةينامورلا ةعيبلا قوقح قدصو ميلسلا دعتعملاب رقا مت لجفن

 نا اسمتلم هايا هملسو يكيلثاكلا نامالا روتسد هدي طخي بتك هرارقال ا ديباتو

 ةنزحم ةثداح نم اوزعتو نييكيلثاكلا نيب حرف راصف سدقملا عمجا ىلا همدقي

 هراجهمهتا قحسسا نب كلملا دبع هل لاقي أينايرس اباش نا يهو كلذ لبق مهتباصا
 1١/| ةئس كلملا ديعقنش ىتح لالغالاو برضلاب امهب لكو هوباو وه نجسف
 هنيدب كسل اشاب يدبع دي ىلع
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 لالا" ضعا

 نوكلم ديسلا مهعفر- يكيلثاك نداك ةماسر منم - نيورامب ةبقاعيلا دهج
 نايرسلاو نادلكلا كري رطب عاتجا 7“ اديهش هتافو - ءاضقلا ىلا

 2 كلا ةباطرا جن وعلا ل /نانلرا ايوه اف ف

 هتءافك مدعو سيسق ءادتها - سامشلا سيح
 :ىلصملا

 ىلا هجوت دق ةبقاعيلا كريراعب قحسا ناك رومالا هذه ءانثا ىنو 7

 سلا ا دبع هعم بعصاو لصوأ

 0 - ُُط ًادبعم ليللا تحت ايف ىنبف ًاديهش نيعبرالا ةعب عسوإ نا

 ىلع ضبقو برهف هيلا يكركلا ىدتسا ماملا ىلاربخلا غلب امو ٠ مهيدق
 . اهوداف ةمارغ شرغ ىنلا مفد مهيلع احلا بترو بعشلا هوجو ىلعو هذيل

 ايليا سامشلا ىلا ةكرحلا هذه نوبدني اوناك و ٠ ديدجلا ناينبلا اومدهو

 را ا | 7 ديسلايأر نأكو

 0 ملم نهاك ةماقاب الا رمل متيال كلذ ناو مسارلا حاجا ليصحت يف 55

 ةعيبلا رارسا مهيلع عزويو داشرالا ةطساوب ضعب مهضعب ىلا مهعمجو مثرما

 مهتل اّتسال لب مدادضا ىلجغتل ةايسو نسحا كلذ نوكيف تابثلا ىلع مهنميو
 قئاللا - ارايتخا ف ةيورا نولمعي اوعرشو سدقملا ىيلثاكلا نامالا ىل

 نوكلم ديسلا اهو نيتبان نييكيلناك موسرملاو ب نوكي نا اوارو ةياغلا كالت

 17 و



 ا ربط مالا اودصق ريبدتلاب ءادعالا رعش ايف ٠ اهريغال امهسفن ايليا سامشلاو

 اليا هيلا احلا ى تلت اف ىلا ةزاتقإا هوالغو دقو ةم اسرلا عنمب نا هيلا

 ةصرف ىف اسيسق هتماقا يف يمسي نرا ادعاو هدادضا تان لَ هعلطاو

 ا ىرخا

 ذخا نعمودصي نا دادضالا ل وأحو ايليا سامشلا ةحوز تفوت كاذذاو

 الئاث جوزتي نا يضر اذا شرغ ةئامسمخي هودعو كلذلو ٠ةيسوسقلا ةماسر

 ىقري نا هل "لحي نكي مل نيتأرما لعب ىحضا اذا هنا ثيحب ةينغ ةنبا هيلعاوضرعو
 غصي مل ايليا سامشلا ناريغ ٠ لوسرلا سلوب حرصام ىلَع سيسقلا ةجرد ىلا
 سا ىتش تاغلب فراع يقذ بيبل رخآ سامش ايليا راضنا نيب ناكو ٠ مهيلا

 فنايرسلا دمتف هسفن رهظي نا أرجتي نكي مل هنكل يناج اجاونملا نبا يركش
 نا دعب ايف عيطتسي ىكك اًفقسا م اسيسق يركش ساهشلا ماقي نا ىلع كيلثاكلا

 3 الما كلذو ميبلط ىلا ةباجالاب مكاحلا مثدعوو ٠ هودارا نم اسيسقسركي

 نبقي رفلا نم ةدافتسالا

 رخي نا ميكريرطب ىلا اءراشا ًاضياريبدتلا اذه ىلع دادضالا ملطا الف
 نيراطمنم نينثا هيلا اعدف مكاحلا ىلا ربخلا اذه لبو ٠ اناعَز نيدرام ىلا هئيح

 ناو جنرفالا ميلعت عبات هنا نيجتحم امنتماف ًافقسا يركش اوفي نا اهرماو نارفعزلا

 ىتلاف باهل ةوشر اومدق ةبقاعيلا فا لب مهيناوق يف ةعونمم اذه لثم ةءاسر

 ااوتف مبكري رظب  قحما ىلا لصت رابخالا هذه تناكو نمهسلا ذي يركش
 لذبو 7 ا يركش ا 5 رايد لا ١ |1711 ةنس
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 اذه تلأس تنك يلاولا مادق يركش لاقف ٠ هتعاجج نم سبل وهو ًاسيسق ريصب

 يمهبلطت اع ىنغ يف كلا هتبجاف مثارد ينم بلطف ابهار ينلعجي نا كري رطبل
 ٠ اوطعا اناحم متذخا اناحم كلذ يف لوقي انليجتاو ءاحنالا لكنم كيتاي لاما نا

 كاف نال نير مالكلا اذه يلاولا ممم ايلف كناويد ىلإ ينعفرو ينم ظاتغاذ

 0 نا قممسا كري رطبلا رمال دم نمبسلا ىلا يركُش سامشلاو
 لس را غو لاق“ 0 ل ل ةنس مك: هلأسن

 0 اذه "نا كري رطبلل لاقو يركش لوخب رماف ٠ ءىشال لاق ٠ ناطاسلاانالوم

 اة تايم 3 يو جول

 ةرشع ىّدا ديهجلا دهجلا دعبو ٠ ديدحلاب هبيلكتبو هسبح رهأو * اكري رطب

 ف... نرككم ديسلا ثبلو ٠ نيدرام ىلا جدو ةسخ نركلم ديسلاو ىلك
 مالظلاروج نم جيرتسي يك نئدرام حرابي نا هذيمالت ةححصن ىتح نسح راهج
 هاك 1 طافستلا لا كايف نرئاشلا ىرالا طن ل رانك للا لحال

 ايف هبخن ىضق ىتح ديدحلاب ليكو نيفاشملا كري رطب يعسب نحتلا يف حرط
 عار الب ةيعر نيدرامب نايرسلاو نمرالا نويكيلثاكلا لااا ةنس

 فسوي عم ندرام يف قحمساكري رطبلا دوجو قفتا 1715 ةنس ىفو 3«

 ناكو ٠ فيكلت ةيرق نم فورعم نب ابيل هوه اذهو نادلكلا كري رطب نان

 سلات 'هلأسو هلبقو هنضتحا هب ىقتلا الف ايليا ساهشلا ىري نأ بغرب

 تقو مدبللو تقو ءانبلل لوقي ميكحلا نالدكدبع وه انا لاق عدبلا مداهايلي

 عوجرلاب ةين كري رطبا له هلاسف قا كريرطبلا نع امهنيب تيدحلا ىرجو
 يميركت نم اتفي ل يروضح ذنم هناف ةسدقتلا ةيكيلثاكلا ةسينكلا ةريظح ىل
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 زاللا نمىرا فسوي كري رطبلا هل لاق مث ٠ هنم اير كلذ لاق ٠ ىتفطالمو
 اصلا 16 يفتتفملا غسل اللد اندبنا 7 اسس ل 56 نا

 لا هدرتسي هاسع سايشلا ىري نرا أضيا قا كري رلعبلا ىهتشاو

 :ايدلا ىلا الام ناكو هنيراطم دحاب بابلا دنع قتلاو تس موي هيلا قاطناف

 ءاكعه نوسجوتي ميفلا ينال ة*ارجي ملكت هل لاقف هفوذل ًارتتسم هكل ا

 رمامشلا رداب و هدنع نيذلا فرص كري رطبلا ىلع ل>د الو ٠ مهلهجو متلالض

 زوحييت منال لاق٠ سانلا نيب انتحضف كنا ىت> يدلوأي انعنص اذام ىرت : هلوقب

 مالا ةسيدكلا نم نوعوطقم متئاوةمذلاو ليجنالا ةعيرشل افالخ لتقلاو

 :اشاح لاق ٠ ملاعلا ةكراطب رئاس لع مدقتلا .هل يذلا ابابلا انديس ةّوخا نمو

 كاذو موحرملا كري رطبلا يلاخو انا اكراب دقيلاجلا ابابلا نا ىلب لوقث ام يداواي
 001 7 اف ا ةزيسشت درت هلأسو رئت فقسساالا نءادق امو ديشيفلا

 ري ل وا وتلا لاق مام يف كلاب اف, ينايزربسلا :سادق
 موردي موعدف ررص نم اده يف سيل لاقت ةسقخا امهالمزو سروقسويدو

 نعذال هتكربو ابابلا نم ةمالع ينفر! سامشلا لاق ٠ أنبعشو نحن انكراب
 )١( كقدصاو

 10 ا نم ءاج ينادلكلا يموم سقئاب اذاو ثيدحلا يف مث اهفو

 19 هل لاف ٠ ديدج 00 ىف روضحلا ىلا قحما كري رطبلا وعدي

 نا نود ةسينك هملسنو [نهاك ههقن نا ديري هناف انعيطي نا انساع ممصنت نا

 ١ ةنسل 1؟ ددع قرشملا ةلجب علاط ١505 ةفيحص 9145
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 هباجا ٠ كسيئر عيطت نا كمزلي سامشلل سيسقلا لاق ٠ انيسيدق ركذب يناي

 مسالا رطل ل متنا اذايإف كروطسن لع ةروشم رطعا نا كاذ

 مو يلام لوقي وهو فرصناف ٠ ةعبسلا تار ةواعشلاب واسم هنال سلا

 اضيأ سامشلا فرصنا هدعبو

 كري رطبلا عرش :اوسلجو نادلكلا ةعبب يف ةماسرلا ةلفح تهتنا الو 4

 نرا نم ابهينم هباجاف ٠ ايليا سامشلا نم فسوي كريرطبلا ىلاوكشي قدا
 ةوبللا لثب هركذ مث ٠ هكري رطب هفاخي ىتح نارطم الو كري رطبب سيل سامشلا
 تالمو تكبف نيورج مدآ نبا امل لتق فيك شودولا موه ّلَع شيعت يو
 ا كك ا ا 1 را ار لا

 2 را دل نأ يفارع انا 4ك لاق م اس ايكيتفا رثكب سلق
 هللا ق زر نارطملاو قحسا نايرفملاو يواهرلا سرطب كريرطبلاك كرمع ىف ءاسورلا

 هلآ ل اذا ريغكب سيلف : مهتومو مهفلو مهسبح يف تيعس نيذلا نم مثريغو

 ٠ ينذ اف نيكسملا انا اما ٠ مهتبقاعمهلاعاف كلوا أما : لاقق  سامشلا اذه كيلع

 كرحلا بسلا تنا تك لب لاق

 ةماسرب ىضر هنا قوما كري رطبلا رهاظت 1717 هنس نم زومت رهش يفو

 *أرو ريدا حطس فِ احابص اوساجن ةافجلا ىلا نادلكلا كري رطب اعدو سامشلا

 ةكح ا ىف ةح هيطعي نا طرش ىلع أسيسق ايليا يعي نا قحسا دعو دئنيحو ةبعلا

 أمو ٠ يضاقلا نم ةجحب مسارا سيسق يأ ىرت ايليا لاقف ٠ عوضجلاب اهيف هدعي
 دنعو ٠ هإحم ىلا لك فرصناو تكسف ٠ ةيعرش ةجحح كيطءال ينكلمت يذلا

 هب ىشوو مكاحلا دصق مث سامشلا مصاخي عرشو يركر كلا نارطملا رضح ءاسملا
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 ذاو ٠ اغب .:روطلا نيع هللاقي نجي ىف ديدحلاب هليكو هيلع ضبقلا قلاف هيلا
 نايرسلااهجو مثريك قحا اجاولا ركام كل كلا واطسوب كري رطبا ظاتغا

 قلطأف سامثلا اهب اودتفا لاملانم سايك ١ ةعبرا اوعمجو ةظاظفلاو طلغلاب اوقاف
 هجوتو ٠ لبق نرم رثك ١ هدادضا ىلع هناسل لاطف مايا ةعبس هسبح دس نم

 ةناتسالا ىلا يركركلاو ركب رايد ىلا يناثلا فسويو باح ىلا قمحسا كريرطبلا

 قيرطلا يف دابف
 ]ةنلاينأب فورعملا يمع ني. هين نقلا هعما ريسق ىدتها ءانثالا كلت يفو

 راسا لندق :ناكو ىيمئاطوملا مجرو نكي رايدني فتسوي كك ريبزطملا هل

 ريغ : كلتفجلا ةيرق يف يتلا ايليا رام ةسيك يف كيلثاكلا نابالا ىلا نيمجارا

 يف سدقي نك ل ا نكي ل هنا

 ةكلثاكلا ئانكلا
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 علارلا لصعلا

 تافارغعالا هعاوسأو هسادق -- ه_:ءاسر ةليسو -- ايايأ ساينلا سدح ,2,”يو

 مادق امهباتعو نيمصحلا عامتجا  هفلاخي نع ليكدتلا يف نامرف 7

 م اهلا يجن -- ايليا سقلا لتق ّلَع ةرما ملا 7٠ احلا
 ديدج م احو متم دبع لِي ايليا سقلا ةقياضم 8
100 

 كك رلإاةقاأعحم -سيسقلا ةئربت م١

 كري رطبلا حارس

1000 

 فسوي كري رطلا هب قوتف كي نوعاطلا اشف ١الا*ةئنس قو: الهو

 ىقلا ديدج ماح نيدرام ىلا ءاجو ٠ ثلاثلا فسوي مسا رخا ةلئلظو نآثلا

 أرهو هراصنا كر * م نانأأو ايليا سامشلا مويعمرو غرمدلا نحس 8 هفلأس ءاقذصا

 4م أوقف ةذادضا ةسلسدب لابوطلا نبا ميهاربأو يلزودملا نبأ همعل اجاوذلا

 لوزا كالا ناكو ٠ سامشلا ىلع مهتياكش اوددح مث ٠ اوقلطاو اموي نيرشعو

 00 0 جرت ةيناث همصن ا اا دق ةعكماملا ىلا 00

 ياذا اا 5 ول هنا مهماعل اوعاتر نا || رم 5 اذهشذ

 (ايفتخ ايكيلثاك ناكو ) خونحانارطملانم اوسمنلاو ه 1 ويل اوباراف نلطعلا

 سيسقلا ناكو ٠ ةيكيلئاك طورش ىلع نارفعزلا ريد يف هعسرف ًانهاك هعسري نا
 ريمالا تت ثم ةمداخ هما يوكو يوك نب جا هعمبأا  قيدص ديدجلا
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 اليا رامةسك ينيلصيل همتخو ريمالا عيقوتب ةصخر ةقرو ىلع اهطسوتب لص

 نينثالاابصيف اهيلابهذف ٠ ريمالا ةجوز كلم يف امنال كالتفجلا ةيرق ىف يتلا

 قلخ اهيلا دراوتف ةسينكلا ةرايزا أعموم مويلا كلذ ناكو ريبكلا موصلا لخدم

 ممعجري ومأع ديعس سقلا وهو مثدحا ناك ذا هدادضا ةعئام نع ًامغر ريثك

 ظعوو ايليا سقلا سدقف (٠ نويكيلثاك ) نرف ةسيكلا ىلع يلوتسملا نا الئاق

 هظعو عاّسا يف ةبغر ةعيبلا كلت اودص6ي نا مويلا كلذ ذنم نويكيلثاكلا ًأدبف
 ةدرططب كريارطللا «ةابقتشا اذني نم «تلخي نيكلاكلا ةرادا تناك الو

 مهتلاسر تفاوو تافارتعالا عاّسا يف هنوصخري و هنوئنهيا رك نيلسرلا دقو

 نورذتعملاو ايليا سلا دي ىلع مهحصف سانلا يلغا ىضقف موصلا رخاواُثي

 متو يف 5

 اوبتكف هلك بعشلا هقحلي نا فوخ هدادضا ايليا سقلا حاج ءاسو :5

 رماي انامرف اولصحتسا ثيح ةعصاعلا ىلا هسانا ذفناف ناشلا اذه يف مهكري رطب ىلا

 أمو ةنطو نع دعبب وهلاوما طبضت هكر رطب عيل الو حترفلا عبتيينأي رش لك نا

 ىلا هنم ةلاسر عم نيدرام ىلا هتروصو كري رطبلا ىلا نامرثلا اذه لصو نا متع

 يناصع دق ريركالا نبا ايليا هل لاقي يتعبت نم الجر نيدرابب نا اهلام ابمك اح

 وا هلتقتف هنم مقتنت نا كلاساف ني زيثك هبزح ىلا بذتجاو جنرفلا نيد عبتو

 هيلا يعدتسا ملاحلا يلا ةلاسرلاو نامرفلا لوصو يدلو ٠ ىفنملا ىلا هب ثعبت

 مزع ذا رطخلا هي هسفن ىار الف كري رطبلا هبتكام ىلع هعلطاو ايليا سهلا

 0 هموصخ ناك يتلا ةلاسرلا هلاب لع ترطخ : هكاله لع كري رطبلا

 يلع تسيل ناطلسلا ةلالج ىلا ةعوفرملا ةياكشلا نا ريمالا اهيا ل لاقف : هدض
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 هاراو ٠ كنم مهفوخلاالا يلا اهوزعا امو قحلا ىلع يتدعاس كنال كيلع ليان
 مويلا كهفا يناذ فخنال ايليا سقلل لاقو طخعس مكاملا اههفصن الف ٠ ةلاسرلا

 ٠ هدعو زاجنا ىلع ّرصا دقو هفرص ركاحلا ناريغ ٠ أيفعتسم رذعتف اكريرطب

 وه قأيل هلكوم ىلا بنكي نا هيلا نعواو كرير طبلا ليكو هيلا ىعدةساو
 هجوتنا':كري رطبلا ىلا اوينكف نيناعشلا دحا نأكو هرطاخ يف امب يعديو هسفن

 3 احلا بلطف رضحالا مايا ضمت لف كدينم ةيك ريرطبلا بهذت نا لبق عي رس

 نرد ةثالث عم هيلع لخدف كري رطبلا رضحا مث هناويد يف ه-لجاو ايليا سقلا

 كري رطبلاىلا تفتلا لب سولجلا ف مف صخر الو مهلا تهتلي ض هبعش هوجو

 ىضافأسامش هتنقا اناو ينبا هنكلو معن هباجاف :٠ كوصخ وه اذها : هل لاقو ابضغم

 اا يسار لع كرماف ةسينكلا هتلس كنا نحو اسيسق نالا

 تاه ٠ ملا اذه نرآلا عدنلو ٠ هلتق يف رماب يتات فيك كنبا ناك

 ءاحنا مي كل نا ايليا سقلا هل لاق ذئتقوو ٠ هب هاتا نم لسراف ٠ كنامرف

 يتلا يل لسنا مانا ريدك نئاتك نيدرام فو ةفئاطلا
 ”يلء تكتشااذه ىلعفا عوبسالا ينةرء الا اهيف ىلصا الو ريمالا ةصخرب كلذو

 لاق ٠ ينذ نييبتل عرشو د أنبه ناك اما ىلتق يف تيعسو ناطلسلا دنع

 دنعوتناوه ريبكلا دسفملا نا لاق ٠ نيدسفملا هجو هللا دوس : راصام رأص دق

 هنيب هتخسن عم هلباقي قفطو مكا1لا هذخاف نامرغلا لماح لصو مالكلا اذه

 ثبعت ىت> تنا نوكت نم : كري رطبلل لاق ىتح هسأرب ريو يجيونكلا نيبو
 نامرفلاب ثعباو ةملقلا ىف كسيحا نإلاف ٠ ماكحلا عدختو ناطملللا نامرف يف

 لكولا ىئارتف ٠ ةناطلسلا نيءارفلا روزم .بجوتسي اذام ىرنل لوبمطسا ىلا
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 ةمأقلا نجح“ قيطي الف ضي رمو نسلا يف نعاط كريرطبلا نا ًارذتعم هيمدق لع

 5 ان اذإ لقا هنت ىلا نسشقلاب ثعباوا بتاكلا ةزمج ىف مكاملا هكرتف

 نيب يذلا قرفلاب هلعل اذه لاق ٠ فنَت الو كتي رحب ملكت عرشلا ىلا دغلا يف

 نيكيلثاكلاو ةبقاعيلا
 يضقي نا ىلع مك احلا ىلا شرغ ةئاعبس دادضالا مدق ًارحص دغلا ينو 0

 كريرطبلا وخا ىتم نايرغلا هعبتف ناتسبلا ىلا بهذو اهملستف مومصح .لتفيب

 ٠ ايليا ,سقلا لتق اذا ىرخا سابك ! ةسمخب هادعوو سدقلا نارطم ىروبمقلاو

 ديدحلاب ابك كيب ىسيع هعماو نحيسلا سيئر سيسقلا ملسو ناتسبلا نم مجرف

 ممجو نارفعزلا ريد ىلا كريرطبلا بكر هسفن مولا كلذ ينو ٠ ةوشرلب هلعاو

 عمج م نلاحدب 5 يف مثراشتساو هبعش ءاينغا نمو ني راطملا نم ًاسلح

 ابهاسراو شرغ يتئام ىوسي شافت عم ةّرص يف هعضوو اريك افلم ءاينغالا نم
 لك ناريمالا اهيا : اهيف نولوقي ةلاسر اهديبو ةرهاع ةيروط ةارما عم مكاحلا ىلا

 سيسقلا اذه تاتق اذا اسكر شع ةعبراب كدعن هادع امو كل لح كيلا لصو ام
 ]1 ةرصلا تلضوو, ٠ نؤلواوسملا نحت ناطلسلل هاوعد تعفر' اذاو ءانيط هم دو

 ةلاسرلا أرق أف * ريمالا ىلا ةلاسرلا مم لاملاناسراو شالا نذخاف ريمالا مرح

 م ءاسملا كلذ يف لسراو سيسُملا ىلع قفشاف ٠ مهيواق ةواسق نم بج

 الا دبع يسدقلاو نالصا نب جسما دع اجاوملا : نيكيلتاكلا هوجو بلط
 ىلع ,معلطا نا دعبو أضيا ايليا سقلا رضحاو لادبع احاوخلاو شيدوع سقلا نبا
 00 ااا ام لاق ريالا زيد كشك فتق يح راقتتبإ هموصخ ةزماوم

 ناو مث رس ىراهظال لظ يلتف نودير. يىوصخ ناو يف ءاربب فراع تناريمالا
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 نا لاقو عمدف ٠ ماكحلا كا اح هللا ماما يمدب كبلاطا نالاف ٠ قح يبل لك

 كاما .كماخا و مهارد ذخآ اهب ةقيرط ينل نكلوقح هلك كمالك

 ب موبلاطف لسراو يبت ديرت كناك أدغ دوقلا يلع قل مهعادخ نوت نا

 مس نا يضاقلا صواو عرشلا ىلا ياوعد لوح لاللب كوتا اذاف ٠ كودعو

 فرصناف ٠ هللا لب كرصانب انا تسل : لاقو مستف ٠ مل الض نيا اناو ياوعد
 هنج ىلا مجرف ٠ كتحارب دقراو نالا

 مهللااعي 3 الا لسرا من موصلا نيعا 0 كل حابصلا يفو

 انركذام لع لاخلا تناك امفو ءركب رايد نم هنونيدتسي اولسرا منا اوجتحاف لالاب

 ال ا رحل لستلاو و اغا لياخ هل لاقي ديدج مك اح نيدرال نيعت

 لوذمملا مكاخلارطضا ذاو * ن محلا يف مايأ ةتس ايليا سقلا ىتب نا دعب كلاذ ناكو

 مخل اها 00000 3 هدنع ايلياسقلا تبا ناوسلا ىلاهللس# نا

 أظاتنم مهلا اهدرف ةششاو لام نم مم هللا لصوام لك

 دملا راش ل ياس | هل ا رمل نا ل6

 ىرقلا يلاها هوجو عم نيفاشلا نءرالاو و نابرسلا نم اريك رق لا عمجو

 نعل جرختسي نا هيلع اوضرعف ديدجلا لسنملا ىلا اعيمج مهب بهذو هئيراطمو

 لك ثيح ربجنإلا نجس ىلا قيسف ءانجسلا ىلا هفيضي و ريمالا تيب نم ايليا
 00 ل يثاب كولبلا اوشر ةليللا كلت يفو ٠ ةليقث ةاسلب

 هب هقثواو هطسو ىل !أ هبايث نم سيسقلا ىأ رع مث بنقلا نم ًطويخ عقنف توملا

 ص 0 هرجدخب بدلا ماطق : تومي نا كشواو هيلع ين لو اديدش
 اماق طايس هدلجت قفظ ةحارلا نر م اللقكلذب ذخا ايف ا درأب ةام ريسج
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 ٍذئنيحو هفصن ليلا نم ىضقنا ىتح هنيبيو هبذعي لاز امو ٠ يجنرف يجنرف
 فاح ىضاقلا نأب هرشيبل احايص هوخا ءاجو ت كامو ةميل 0 اك

 الأ ءاخا دجو الف : لتقلاب مهسيسق لع يضقب نا هنا قالطلاب نييكيلثاكلا رباكال
 جرو ءادهشلا لاثمأب ها نع 5 اني 1 ميلف ىكبو هسار نم هِلَمَع راط ةلاجلا كلت

 ىلا هتعاس نم 1 لو:مماريمالا ىلاريلا | ا ذاو ٠ هرمأب تاجاو ا ربخاف

 فسوبل 0 هودعو دق اوناكسدسقلا اذه ءوصخ نا : هألاقو لسقلا

 ناححلا رضحاو ىضغف مهاردلا كللت ردهت يشاب كوللا هلتق اذاف دادغب ريما اشاب

 مدق نيموي دعبو ٠ هازعو سقلا لالغا كفو همداخ لسرا مث هلمت ىلع هخبوو
 نجس ىلا سانلا ماما هذعك ىلع هلالغا الماح ايليا سقلا لقنف ديدجلا 31 احلا

 ىلا ءانهسلا لن” دغلا ينو ٠ راذقالا لع سلجي نا رطضاف ضاحرملا ناكو رخا

 افيو مهاعرب لمتلاو مبضعب فاتكا ,إع اومانف نجلا اذه نم قيضا

 ” لسا بابلا دتعاليا نسقلا: نبلغ تارمبلا عماج ىف قيضا نحس ىلا ةثااثلا

 مآعط نم هب نونموأا هءاج كو نيضؤام يف ةعاحم تناك و ٠ هلالخ نم ءاوحلا

 هسفنن سطفي داكف هيلع اومحدزا املاطو ءانجعحلا لع4عزويو بايلا ءارو نم هلوانتي

 منمدحاو ةمح رادقم الا هل لضفي الف ٠ ًاعيمج ؟.ىطاف ينوابما م لوقي وهو
 ا مل ب فرع نيكل للنما 4 موي نيعبا)ا ءاضيتاادمبو. 4

 هع 00 اهأرق الذ كالا لا ارد ايفا تكي ةقرو هيخأ نم سلط

 ري رطبلا رضحا مث سيسقلاب ةدملا هذه لك يف هربخي ل هنا لع ايبكلا بتاعو
 ادعام نابدرلا يزب ًاعيمج اور دقو نيننالعلا نم لجر ىتئاع ًافنكم لبقاف

 مالا ًادبو ٠ كل اللا ريتا رقما ورع ةيفإ كاقا ىسوطقلاو كيرالا
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 فراك هنا باجاف :بهارلا اذه بنذ ام : الئاق كري رطبلا لأسف :مالكلاب

 يم اناو جنرفلل ابلعجو ياك ىدحا طبضو ًايجنرف راص نرالاو يتعبت نم

 بهارلا اذه اماو ٠ نيمرحلاو ةنيدملاو هّكمل اعضاخ ناطاسلل وعداو نامرف

 ٠ هلثم اوريصل سانلا ىلع هعزويف بهذب 3 رفلا نم يتايو ينرفلا ابابلل وعديف

 كفلاس رماب لاق ٠ ىنلاس مك احلا رماب ما أعربت ةسينكلا ذخا له : مكاحلا لاقف
 0 عنص» انس اع ماردب ينأي هنا كلوق اماو ٠ ه نذال اذهف لاق

 2 قيليال اذهف ابابلل هواعد اماو ٠ سعت نود نم جارخلا نوفر كلاذن ىلا

 تنك ىفا ةلودلا حاصاي : باجاف ٠ تنا كلوفام هلأسو ايليأ سقلا ىلا تفنلا
 هكر اشم نم تلصفنا هبهذم يف ًارفك تدجو الذ كري رطبلا اذه دنع ًابهار
 د يا ينهلاسو هل هذخاو م «احلا يا مالكلا اذه دنعو

 ا
 مكاحلا سلج الو ٠انل معما مرصرباي انيلع محرت براينيلئاق مهتالص يف نوكرشإ
 او ةنيدمأ عضاخ هنا كريرطبلا لوق اماو : ايليا سقلا فدرا هعضوم ىف

 ينارصنال لم وهفاذكه لوقي نم هنال : مك دنع هرتا هي كلم ايزو تدحد

 لوقي هنال اشيا بذكف ناطلسال وعدي هنا هلوق اماو ٠ تاق اقح يكاملا لا

 : فدرا مث كبيلصب ةبلغلا زوجي يذلا نمئوملا ثالملا جات براي مفرا ةينايرسلاب
 دنعو هل الهيلعاعد دق كريرطبلا نوكيف هلسيلصالا ١)دمحا ناطلسلا ناك الر

 انوداةييف ىوصد ةدذه 72 نلاقو نار لا سار ىلإ ورض اطا ردك

 هيخا علخ دعب نرم ٠ .* ةئس كلملا ريرس لع دمحا ناطلسلا سولج ناك ١

 2١ ددعاتهز غجار ىتطصم ناطلسل
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 للا توص ٠ ماصف ٠ 5 - كا رثعبلا 000 داو“ ٠ ىضاقلاب

 لكك 1 ءاج كري رطلا طهر ٠ ءالوه مدنفأ س ملا لاق“ يارسلا شوح يف

 معيتج ءالوه مدتقا ٠ كري رطبلا لافق . قملا مالكبال سانلا ةرثكب بلغيل

 :املعلا ةعاج ف يضاقلا ءاح الو اودرطف مثدرطب 1 رماف ١ يصخ ىلع دوهش

 لمس 93 1 لاقف ١ اه رخآ ىلا احلوا نم ىوعدلا هيلع اوضرع ٠ اوسلجو

 اشائعد و * بئاتلاهلهسفهمالك ن ن1 لك ررقف , مس م نم الا

 لتاو كغلانابلب 5 كف ءاسملا كردا دقو هد ا نوما هذه ن ايف ذاهلا املا لاق

 0 حا ساحل

 رحاصأي : لوي يك ا ليم جسوم كفل محو دنمو /.ْ

 ناو : هلاحرو هلاك ءاطافاو كادسل نأ وهكري راعبلا دارم نا ٠ ا كرصن ةلودلا

 1.5 نا كلأتساف *.هتقلطاو ىدسيخ دقو ٠ هتانيتك سنك ىوس يلدهاشال
 ا نا عقيق اسلام كش 7 لبق ام كان ال باعذلاب 3

 ىتبقر افق نم يناسل جرخافالاو يبوس لخ قدص ر اضرانا ني جور: ةكامإ
 دونح ةفقفرب هألسراف هبلط بوص مكاملا اهأ ارقايلف 3 هح أعم ةقرولا لسرأو

 دنع اوقلطناف بتكلاب اوتأل ىتفملاو يضاقلا لبق نم باونو ءاملعلا نم نينثاو

 لاطوصو ىدلو ٠ نييرطضم اوغمجم قوسلا نم نوعجارا مهفداص ذاو بورغلا

 0” ل للا الا انك وانما رففالم 6 5

 نييسلا وخأ مدقتف هأوح ال ائاقكري رطللا اودحو يناربا!بابلا اواخد لو

 برشا مويلا نا لتقث نا ديرت تناأأ افاياق اي الئاق اهزهو تريل نم هكسماو

 نرا مث ؟ يتيحل فصن مطقل تناو نامرف بحاص نوكانا ء اصف ٠ كد
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 ةبقاعيلا "ثرم ةعبرا لخداو بابلا ىلع دونجلا فقوا يشب كولبلا اغا فسوب
 اوذخاف ايليا سقلا مهيلا راشا الخاد اوراص الف ٠ نييكيلئاكلا نم ةعب رار
 بيب اوسكا مسيل دق موصرب باتكا ود : داو ٠ ني وكلا نم ةولصلا يباتك

 نم نوجناحلا ناك ذا عوجراب اودخأو هودجوف ةسيكلا راوي يذلا قاقدلا رودخ

 برضي نم لك نعلي و ءرحيُكري رطبلاو . هولتقا هومجرا : نوحيمت ءاسنلاو لاجرلا
 ابعضوف بتكلا يضاقلا لستقنيلاسياقلا رادملا ١ ولصينا,بثكما داكلابو . ارح

 ىلا دونجلا لصوو . سانلا فرصو ةيقبلا موتخو همتخم هّقحو رضخا 0 2

 امهلبقو هيمدق ىلع سيسقلا ىارت كلذ دنعو ىرج اب ملاحلا اوربخاف يارسلا
 دعا تلي نا فتاح انو ىماقلا دع 2 قب تكلا نا كر هللا لاطا : لاقز

0 
 هفرع لف ا نومها (سفلا لاف تبتكلا جرخأو هموتخ كف هب

 بتكق ٠ مالكلا ريسفت نونسحي نيذلا نعء هلأسو ةمالعهل مضوهب
 اورسفي مل نأ بلصلاب مثدعوتي نا هنم سمتلي وهو سوسقلا نم ةعب رآ ءامسا

 فرصو رادنزإلا دنع هعدواو همتخو سكلا ىلا بتكلا 0 نكاكملا قلاب

 هتيرح ىطحو نا ارم نجيملا ىلا سيسقلا
 سانا ىت> مثريغو ىرقلا ءاسؤر كريرطبلا 2 ةليللا كلت يفو 4١

 ىلا دفلا كي هوقفاري اذا مرحلاب مثددهتو هدنع اوناكر كب رايدو لصوملا نم
 هل لاقي ةارمالا ةعلق ةيرق نم ”ينغ مهشف ٠ سيسفلا لاق اوبلطيو يارسلا

 نا معا 0 ةليللا كلت يف نيلسملا ىلع لاملا نم ار ذاو اثلبم عزوف دحالا دبع

 ا سما أو قارسلا يف احابص اوعهتجاف هلتق بلط ىلع مهعم او فم

1061 



 م ةءارجو أربصينطعا ي 3 لوي و جردلا دعاص وهو هسمن ىف ىل اصب ناكو -

 و ور .نكل نيلكللا متنا متسل : ان ف كنالك عطو

 هنارو لا دأو ٠ يما لجا نم ماكحلا ماما موغقوا اذا كن لكتب 58

 ولؤا مريغو م ٍِضَء ادر 5 5 دقو نيناحناك نيمئاه هموصخ روهمح رصبأ

 ا لو رت مويلا ٠ يحئرف يجئ نوحبصب أو أوناكك دحأو توصب و مهفانعاىلا .مئاع

 كارو باللا كمع س ل هورم | ناويدلا 9 هولخدا الو . ك ةلمد 00

 قءاعتسم نري رطبا كاملا لاس لئنيحو ٠ هع نم هقارو أ جرخأو مهعيمج

 كري رطبلا لاوقا دنفيو هقاروا علاطي ذخاف سيسقلا لاس مث . سمالا يف ا

 ١ را ايا وع ظل اد نا لمتالا محلا هل لاق هباوج مت الف ادد ف انعاو

 + كنايصع ىلع دوهش مهعيمج ؛ ءالوه ناو مكنم هل عضخي ال نم لك ينن ناب رماي

 ١ زا يتعي كلو ا هعبالاو همرتحل لاق :ناطلسلا انالوم نام: اما: باجاف
 و. ادبا . مبعبتا ناب كمال اذه ينف مهتالص يف نورفكي هعابتاو كريرطبلا
 مالك حيتصأ ياكل زجر ام_رمال هتروح ىلا مالا جرخ كلذ ءانثا

 اهيلجي ارماف بكا ونلا هقيقفل كو حيعص من م : باجاف . ال ما سيسقلا

 مهتاوصا لعاب نوجضي اوقفط مهبتك صحفلا تقولا ناح دق نا ماصخالا لع الو

 مسح ولو 7 هواتف ةفاقلاو و هفسلا حايص 0 ىسلسفلا لاق ىد

 نوب رضي مثريغناك و ٠ اهوعلتقي نأ دواو ديدخلا كساشب ١ مهضعب قلعت ىدح

 ا اولي را ]2 باتكلا لماقلاو ىتفملاو يدر ايعالا نضينف . ةراجملاب

 رجلا ىلإ كري رطبلا ذحاب رما مث ٠ مث ودرطف مثودرطاو ةرفكلا اوبرضا
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 5 0 : ايليأ سقلا ليبس حرسو : (1) هته رجل ةريك ةمارغ هيلع ممر دقو

 دعبو ٠ هعم هتعامجو ةكيلثاكلا ىئانكلا يف سدقي نراكو هتضراعم ىلا دحا

 قا نايرفملاو مظعالا ربحا ةدهاشع ىزعتف هيمورف ىلح ىلا هجوت ةنس

 هديبع حجنم هللا اودحيو هرابخا عاّساب اوسنأف (؟) ثاوسو رفس فقسالاو

 ةلمج عم هيمورب ايليا سقلا ىتتلاو مهبولق كحشب نير بكتسملا ص هتعيب رصانو

 را ولا ار نفر سلو را لالا

 تلح ع نكن تح لار اكو نيران ىلا ايليا سلا عجر مث . مثدالب يف

 يبوقعيلا قحسا كري رطبلا ةفيلخ هللا ركش دهع ىلع هتافو

 ةديزخل هتودوب لاما نم مولعم غلبم ىلع ةنامغب دالبلا نولوتي يدق ماكحلا ناك ٠
 تانارتلاو نوشنلا شولونوحيب م هن هدم

 املو نيدرام ةحبلب هدي طخب ريدكالا نبا اليا رابخا ةيواح ةسارك نع انه ىلا ؟

 نيدرامو لصوملا يف خمس
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 سا لصعلا

 رئاسلو بلل نارطم ةماقاب عمجتا ةمه-ةيبمو ر نم نييقرشلا فارصناب رمالا

 ةياغلا هذمل ىبمدق همعن باختنا < ترايرسلا نم نيكلشكتملا

 كفتسألا ه2 ديس -هئاقتصم- ريبج نبا نايرفملا ٌةافو 8

 ١,١ ةئس اًنارطم يمدق همعن ةماسر -- رفس

 هريغو يورلا سويسأنتا ةمواقم 5

 هنراوملاو تايرسلل

 نييقرشلا ةفقاسالاو سوسنلاو .ةسماهشلا نم ًاريثك نا اوت انيار 8
 ٌقرشملا دالب يف رئاثلا دابطضالا ىرم ابره هيمور ىلا اوأل دق اوناك

 هيمورب مارفا 0 مالو يتمم لجانم ىرش دال الو
 كلذ ناكو .هلح ىلا لك عوجرلاب مثرماي نا. ىلع سدقملا عمجملا لمح ليبقو "لاق

 بكرملا ةفد هيلع تعقو رغسلاب أدب ا.هناف دحالادبعنب عوشي نارطملا ىلع الابو

 ةننايرسلا تاغالا نسح (لاع ناكو 1758 ةنس ناسن' ١0 ١ يف هلتق ةلع تناكف

 يرايتخالا رمْفلاو تنتقل لع ًادوعتمو ةكرتلاو ةب رملاو

 لوسي بلحي .ينايرس عار ةماقا روكذملا ممجللا دصقم لج ناك الو
 كالادبع سفلا ةباغأ هدم تكان ا ءاحنا ةشب ؛ ينهلاثماو جيلثاكلا ايغس

 000 و و وو م راما رف ىلا:

 هربخ يمن ألو هيف تدقع يتلا لامآلا قمت .]ذ 1٠18 ةنس زوم ؟7 يف هتكردا

 عوشي نارطملا قيقش هاش رصم انحوي نإ سرطب سلا عمجلا ىبب هيمور ىلا
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 هنم ةماسرلا لتقبل ةنراوملا كا ا ١ معذي ناهيلا زءواو 1/17 نس هضوع

 ةبجوأا بابسالا هيلا اههجو لاسر 2 عمجا سيئر هل نيب الو . الوا لاقتساف

 تاما قل انوا ترب ل نوف رخآ منام ثدح نكلو نعذا هتماس :١

 رو ماك اركلخكت يذلا ناب 2 الا نم يبلحلا هبعش

 . نم ةنسلا كلت ىف در ظأدق ةبقاعيلا فقسا يلزالادبع ناك ألو ( ١ ) هتماسر

 هللا هافوت فنا ىلا فئاخ ريغ ماقاف اهيلا (؟) ممجملا رماب يفتثملا هجوت قشمد
 يدق همعن سقلا ىلا عمجملا سيئر بتكه مور ىلا هريخ يحنالف ا

 0 0000 ةدمد لا يي ناهد ال اكدوا دي

 ةبسانمةصرف دوجونم نكمتي م رماوالا لثتما الف ٠ هلحح نم نيبكيلثاولا سوسبف

 |ا/* ١ ةنس ىلا قشمد يف ماقاف هضاب

 نيعستلاو ةيئاثأا رهان دق ريح نب قححسا سو.لساب نايرفملا نك كاذ ذاو

 فقرشسو هلفغتساف هيمور ىرف نم ”يبص همدخي نأك و . هرصب فعضو هرم نم

 اذه ةايح جارس ىنطنا ليلق دعبو . ابراه اهب ٌرفو ثاثالاو دوقنلا ضعب هنم

 | ١ ةنس رايا ١ يف هيمورب مارفا رام ريد يف حيصفلا لظعاولاو لضافلا ةمالعلا

 تافنصم جفت ادنكيو رب ةسينك يف ربلاهنامج اوعدواوهسفن ريدلا ينهوزنجل

 ف تانك زرع عض الو ساد يح هلحم يف اهضعب 08 اندروا ةعيدب

 يقريرطب ىعس | ةمس يناثلا نوناك * يف سيرايي ابابلا بئانل ةلاسر نع ١

 ميكي رطب ىلا لاقتنالاب ةنراوملا رمأب يئاطلس رما لح يلاوىلا.درو:ةبقاعيلا نايرسلاو نمرالا
 راث الا مجار ) ريبك غلبم اال ىضتاف نيرركذلا نيكريرطبل اوفي تادا ناعبلب
 )6 ال ص ةيطخلا|

 نييتفوتملا نع حبل يف. 171011 دوم ؟ ج نايكل نع ١
165 



 الا نم يسلب ءادتقالا باتك مجرت مت )١( اهتدحو نايبو ةسدقملاةعيبلا داقتعا

 علا هرششنف ةصورب ةئراوملا مكر يذلا ودوةيمملاةينايرسلاىلاةنيتاللا

 .جرتلا هذحل ةيلصالا ةؤسالا دجوتو :رادلكلا فورحي ىناحيب رذالا يروا

 5 ري رطب ةطبغ اندافا أم لع 45+ ددع تحن ةيناكتاولا بتكلا ةنازخ يف ةليلجلا

 ٍاصالا هتخسن هذهو قحسا نايرفملا ةمرت ٠ هصن ام اهرخآ يف ءاجو ٠ ةمالعلا

 هلا نم هلقت 17١5 ةنسىربكلا ةيمور ةنيدم ىف كلذ ناكو هللا.همحر هدي طخب

 ؟لوسرلاةعماملا ةسدقللا ةيمورةسدنك ىلا كرتلاهوفننيح ةينايرسلاىلا ةنيتاللا

 ينادلكلاىلصوملا زمره ىسدقملا نب ردخ سقلا باتكلا ذه ىرتشا

 موت رام ١ ددعيف 0 ةتوهاللاو ةفسلفلا ةصالخلا هبتك ام سفناو

 ءوطسراةفسلف باتكو هينيطنطسقلا يفهدوجو مايا اهبيرعت لع بكا ينيوكالا

 ؟)ةينمرالاو 52 رتلاوةيلاطيالاو ةينيتاللاوةبب رعلاو ةيناي رمسلاتاغللا ند نلكر

 الويل سابنا : لاقل اح الابتافلكوملا هذه ىنامهسلا نسوي ةمالعلاديسلا ركذ دقو

 هيمور يف لزتعا هعئار ةافو دعبو اكيلثاك انايرفم سرطب كري رطبلا هماقا قحسا

 2 ا را تك اسك صبرت نا دعب 19791١ ةنس ىضق اهيفو ذو
 ةيقرشلا ةبتكملا يف ةمالعلا اذه هْعصو مث ةينايرسلاو ةيبرعلا ىلا ةينيتاللا نم

 0 ميلا انقيدص » هلوقب ٠١ ةوقص ب راما

 |1021 17 2 رجا ان ةماعلا ةايلتما جلس ةسور لا

 فترايرفم يا شويايساب رام فيلأت هصن ام اهعلطم يف درو اهانينتقا ةسن نع ١
 هتاواصب هللا انعفن ريبج تيب ةليع نم يلصوملا ينايرسلا قمسا

 1 1 02111 نم طا راث لأ ”*
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 ةيوهاللاو ةيفسأفلا تافلاوملا لقت ُّص كم لازي ال ( 171 ةنس ) نآلا ىتح

 ظ « ةيبرعلا ىلا ةينيتاللا نع
 ةبايلا هيلا تدهعف .اهدحو ريدلا تي همداخو رفس فقسالا قبو

 نادل ماو انما نك دك اي تدق كد "اننا

 هنم لاطيو هحصني ةيمورب ريدلا ير شا هتدعاسعو همأيأ يف يذلا يليفنوب

 نراكو : مولعلا | رارتسو ريدا اف رع فل ةفئاطلا نم نابشب ين نا ةحاحاب

 لعمي الو دعي فقسالا

 5 مه نكي 5 ةيمورب ةنراوملا نابهر رثك ىتح اذه لع لاز امو

 ىف ةماقالا ىف مه صخري نا لانيدركلا نم نوسمتلي اونأكو ريغصلا ثري د ريغ

 امئاو ٠ محل عسي لذ ةدحاو ةغلو ًادحاو اسقط نيتفئاطلل نا نيحتحمم نايرسلا ريد

 ريدلاىف اوميقيل هتفئاط نم ذمالت باجتسم نا لع ارض فقسالا ضارحي ناك

 سلا ىلإ 171 ةنس طابش ؟ يف بنتك هتخوزيشل يارلا تشم هآر الف لمفي 5

 تعا تا يلا ند ا قس جلا 2ك نا ها كرألا يسدق همعن

 مولعلا اوأرقيل نابشب هعم ينايو نايرسلا ةيك ري رطب ءابعاب موقيف انارطم هلعجيل

 هلا دهم نا رورت دلل وتلا اع نصا سلسالا كر د وو د فو

 .نانبل ىلا قلطناف ءرفس رّذعت همعن سقلا ناريغ ٠ هريد يف هل افلخ هميقي

 يسركلا ضّوفف ميلشروا يسركك همعن سوي روغيرغ يعدف انارطم ميقأ
 ةيرخلا دوعت نا ىلا قرشملا دالب رئاسو رصمو بلح نايرس ةياعر هيلا يلوسزا
 يف مظعالا ربملا دعب همساب يداني ناكف ٠ تايشربالا نم لكل ةفقاسا نيءتيف
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 سدقملا عمجلا ثععب و ابايلا هديا هتماسر دعب و )١( ٠ ةيضرفلا ةولصلاو سادقلا

 تار ةفئاطلا مساب رفس فقسالا اهعمج يتلا لاومالا نم هل نيعو ةيربح ةلحي هيلا
 ًنايحاو مغرلا نيع مارف' رام ريد يف بئانلا اذه ةماقا تناكو ٠ هتشيعملا اي رهش
 ماهم نا يشار ٠ (؟) ةنودلا مالا ينك قامت قوز يف

 بهذي ةجاللا تءد الك ناكو ناكمالا ردق ىلع مهسوسي و ةاعرلا نم ةيلاخلا

 نيكيلناك نم ”لخت ل اهنال قشمد ىلاريدلا سوسق نم هريغ لسري وأ هسفنب وه
 هسلج نم

 هعينصنب هللاركش نا انيأر دق انك : بلح رابخا ىلا نآلا مجرنلو 8

 سويسانثا عم قفتا : بلحي هبعشل ايعار ةقاعبلا كري رطب قحسا ةماقاال

 عوضخلاو ىكيلثاكلانايالا روئسد ررق الف نيكيلثاكلا ةمواقم ُُط مورلا كري رطب

 سويسا:ثاظاتغا 7١ ددع انمدق 5 يناعمسلا فسوي يروخلا مادق ينامورلا ربك

 هل لاقي ينمرا نارطم ١71١4 ةنس بلح مدق اذه دعبو ٠ هبلقلو هئاير نم

 رم نيدحلملا ةميا ءامما ركذ لطباف ايكيلئاك هنوكب نلعا .ةنس دعبو ماهربا
 نيسيسق مسرو نيلصفنملا نمرالا ةداعا افالخ ءاملاو را جزم سادقو ةولنصلا

 ًانامرف لصتتشاق ”ماهرباو "هللا ركش ةمواقم ىلا سويسانثا ضهنف ٠ هسقط نم
 نجسلا يف اجزو 7١؟٠:ةئس امهيلع ضِبِقْلا لاف داورا ةري زج ىلا نينثالا ىننل

 مغ دق نأك يذلا هاا يدمالا رونلا دبع سهلا بلح يف دئموي هير

 هيمور ىلا اهنمو ريبج نبا نأي رفملا ىلا 'ةعصاعلا ىلا رفاس مت هنطا ءانجت ىلا

 ادعم نامزلا كلذ لامتسا بسح سادقلا ةمدخ باعك يفاندجو اذنك. ١
 ةفرشلا يف ةظوفحلا ٌديدعلا هلئاسر ىفاذك ؟
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 سيشل ااذهف * ةيوقعللا ىلا اهنمو زيلكتالا ةعينش ىلا زاحتاف سيرا الشو

 نامرفب قاف هةدعاسل ضبهن ةءينص نباب ىرجأم ىأر ا 3 ىرحلاب وأ

 مسأب ما كل راعلا ديل فل يح يرانا لآ هقفارو هقالطا يف

 مهنا أعاز باح ةئراوم ىلع ةجحلاماقأو ةمصاعلا ىلا هتعاس نم هجوتو سويليسأب

 مهني رلعب سرطب ىفن رع نا ىيلناكلا ناميالا يف مهتابثو نايرسلا ءادتهأ برس

 ٠ هسوسقو ةنراوما نارطم يغنب ًافيرش طخ لانف ٠ هتكري رطب ضارقناو
 ةنيف كاذ ذا ثئدخل ٠ اهيلاو اشاب بجر ديع لع بلح ىلا طخلا ىفاوو

 أسيك رشع ةعبرا ةمارغ مفدب توتنا ىتح امهسبخل نيقيرفلا نيب ةيظع

 يلاولا مهحخاص اهدعبو
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 نم كا ل سرا دابطضا < ىدال هللاركش فلخت مه

 فةةسالا ةافو < ةيمور ىلا نيدهطضملا بره ع نمراو نايرس
 ميسملا فارخ ىلع بائذ ةثالث قافتا -ع هتيصودح - فس

 هراشتنا << للحب ميوقلا نب كلا لات م5

 أاهريغ يف

0 

 ىلا هريخ غلب ايف جلاغلاب قدا كريرطبلا بيصا نوضغلا كلت ينو 5

 ىلا دترا اهببسل ىتلا ةيكري رطبلايف هفلخيل كلذ ًارظنم ناكو هعينص نبا نايرفمل
 2 قطو نيدزام ىلا عرسا *كيلثاكلا نآيالأب هرارقا دعب نم ةيبوقعيلا
 اة 16 ره لات هيضوع ةكرت رظبلا هالو ىتج ايادملاو منصتلاب ضير

 ا” نإ كش ةنئابتوي تتاكو# كانه ىقوتق هبيارا طقسم لصولا ىلا لمك

 رومغب نبا يشوقرفلا سراك انحوي ةرزاومو ىنيدبع روطلا نوع“ نايرفملا
 يذلا يندمألا نالصا نارطملاو ديهشلا مانهب رام ريدو شوقرق نرارطم
 سلا ىتمْبُطب داقتعالا ةحص هيف مضوا ًابانك بتكو اًيكيلثاك كلذ دعب رأص
 ىلا نوءعُم ناي رفملا اذه ديدجلا كري رطبلا هحو كلذ دعب و ٠ داحتالا دعب نم

 ىتح مهنع هداعبا يف اوجلامف مثرمديو نييكيلثاكلا يذ'ويف هناكم ىلوتي كل باح
 ئاخ ب راه نيدرام ىلا مجري نا رطضا

 [رموساتلا مهلا اماما ةحارلاب نويلخلا مكب نا لبق هنا ريغ

 ٠ مورا ع ةعراص رماوأب ,١9 عنب 1 فرم مورلا كريرطب

 1/0 ظ



 ىلع ضبقلا يتلاف ٠ ًاضيا ىرخالا فئاوطلا نم نيكيلثاكلا لع هدي ّدمو

 عفد مم ٠ ةعلقلا سبح يف جزو يصعلاب داجو نمرالا نارام ةواسق سايكس

 اهيلا نيئجاللا ةلمج يفو ٠ هيمور ىلا برهو ًارييك اغلبم تناكو ةداعلاك ةءارغ
 هاقر دق ريبج نبا نايرفملا ناك اذه ٠هبوح همعن سقلا ملاظملا نم ابره ذئموي

 ريد ىلا هتماسر دعب نرم مجرو 171 ةنس ذنم هيمورب ةيسوسقلا ةجرد ىلا

 نغ ىنتخلا تيكلتكلا ا ىلع سويسانثا "دتششا الف بلح ىلا هنمو نانبلب مارفا رام

 ما رفا رام ريد 2 لزنو هيهور ىلآ هتقيقثب بهذ ٠ نيتنس دعب و نيدهطضلملا هجو

 ٠ هيف نيهتم ينادك سيسقو ينوراملا اوح ليئاربج نارطملا ناك اتقو هعم ينو
 ايكتششاو ادرح هتفئاط سيسقل لحل يطعيل امهفرص ىلا رسفقسالا رطضا ذاو

 تخاريقث نا لأ دركلا رماف ريدلايف ميقل نا رقأرمال ممعم هنا لاني دركلا ىلل 17

 ناي رسلاةَفئاط نم وه سيل نم لك ريدلا نم جرخي و نينالع تب ٍف نسا

 امهسورد نم نايرسلا ادنكب هرب ةذمالت نم نانثا غرف مايالا كالت يفو
 قاثدسواردنا سامشلاو ( ا)ىتشمدلا نوسط روضنم نب ليئاربج سامثلا اهو

 تونبكلا ةجردىلا ينوراملا سربق ناراعم اوح ليئاربج ديسلا |هاقرف ٠ ينيدرأملا

 هوجو 1:٠ ضعبلا اهدبش ةقئاش ةلفحلا تناكو ٠ ةسردملا كلت ةسينك يف

 كا ةسكك لع ليئاربج سقلا ةماسر تناكو ٠ نيبقرشلا

 يف رهس فقسالا نلخب نا يف ابغار سواردنا سهلا ناكو 4 ةنسزومت ١

 اماو-- ةفرشلا قاروا نيب قر دلج لع ظوفح اخي راتو ائهاك اذه ةماسر كص نا ١

 ناك للحب هيالقلا ةبثكم يف مدق سادق باتك يف نوزيت (ينيتال ءدي ظخي اهبتكف هنبك
 قامد سرواردنا سقلا صخي
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 ٌوشمد نم يمدق همعن سلا باوج أطبا الف :هديري ال فقسالاو ريدلا ةسائر

 ديب ةماسرلا ذخاي .نرا سامثلا ىلع ضعبلا راشا : ضفانت يف فقسالا مقوو
 هي روخلا هيف ملكو ريبدتلا اذه هقفاوف انهاك هعمر دق ناك 5 ةنراوملا نارطم

 هب لذد ىتح ةدعاسملاب هدعوف هنا جرت سواردنا يروخلاو يناعع-لا فسوي

 ناسين < ىف هبحن رفس ف ةسالا ىغق اهئانثا يفو ٠ ةماسرال ًادادعتاءالتخالاةضاير

 قْلا هوعدواو ةوزنحخل رمعلا نم نيعستلاو ةيداحلا ةئسلا زواج دقو 171 ةنمم

 0 ذآ نسوسقلاو هتوخا هالو نيوف وتلا ةكرت ع عازن تدحو ريدلا ةسيئك يف

 فقولا .يىرعزاتم كلذ نا ةثرولاو : فقو ةكرتلاو لاملا نا نوع دي سوسقلا

 ” اكلك هشفنلا قب ف لك صفختسا من ا سدقملا عملا دنع ناك يذلا

 ىفوتملا ةيصو بسح يضاقلا هيلع مسر يتب

 .زاكعو بيلصو جات ةروص اهيلع شقن هربق ُُط ماخر نمةطالب ت عضو اذهو

 رفس سويسانلا روبقم انهه ىليجترطسلا فرحلابو ةينايرسلاب اهتحت بتكو
 17 ١ةنس نآسن < ىف .هللا هآفوت ٠ ةليصفلا يف لماما نيدرام فقسا ينايرسلا

 هياع بونكم رادجلا يف رخآ حولو ٠ .ةيثيتاللاب كلذكو ٠ هتوكلم يف هحور هللا يأ
 177 4ةنس ذنم ب تك دقينايرسلانيدرامفةسا رفسسويسأ:ثانا طقف ةينيتاللاب

 188.يا ) يطنس. يد تاكول عبرا يف هنكرت "نا ىماقلا دي ىلع هتيصو يف

 د 0 ناز ل1 00 يلا 7171 ١

 يف سادقو ٠ *ءارذغلا لاقتا دع ف مما فعلا ىف ة اك ا ةنالث

 ا قمن ”قالاو رولا سويطانعا رام ديع ىف سادقو سويسالا رام ديع

 ١ ب؟ ل ةنسأ ا رف داع ردادق
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 ةيكرتلاو ةيبرعلاو ةينايرسلا هي ًاملضتم ًاديحم الضاف هللا همحر ناكو

 )١( ةيوتلا ةقيرط هاهم انايرس اباتك فدصو * ةلاطيالاو ةسرافلا

 ناك ذا عبطلل اه”دعاو اهرساب ةيعيبلا سوقطلا باتكتسايف 171١ ماعذنم أضب

 د اكاخلا 58 ٠ يواهرلا نمط نإ دع د ا سلا 0 مسسانل

 (؟) دنحلا دالب ىلاوه هتلحر ربخو تاكب

 غي هتماقا تناكو ةيمور ىلا نادلكلا كريرطب ءاج 1,749 ةنس ىفو

 ظ نايرسلا ري

 دابطضا دسعب هنا: لوقتف لحي نيكلئاكلا نايرسلا رابخأ ىلا مجزنلو

 ميلا نيدرام نم مدق 17/55 ةنس سوادا لولا نيتنسب قاشملا سويسأت

 اداهطضا راثاو هللاوكش كري رطبلا هرثاب قو [ببوقعي ناك موي نالصا نارطل

 ينايرس لك ناب رماي ايناطلس انامرف هعم نا ميذي ناك ذا نيكي كيلثاكلا لع أب أيسأ

 لاوما ممحي لاتحلا بيذلا اذه قفطف هيفنو هلاوما بمن بجوتسي هعيطي
 اذكو ل نا هيلا :ءويو دحاو دعب ادحاو هيلا مهيعدتسي وهو سأنل

 وهو ثلاث امهيلا ”مفناو ٠ يجنرف هلا انلعم ماحلا ىلا هملبق.الاو اغلب

 يذلا ىيلثكلا 0 ند لل علا مصخ نيقاشملا مورلا نارطم رتسفل-

 ا انف لا دق نآك ركسفلس اذه نال سويسانتا هقلاس دعب نم ىص

 جزو ىفنلا ىلا مهتفقاسا لسراف نييكيلثاكلا ىلع اياه ياح ىلا هب هب محرو ةنسل

 هفرشلا ةببكم يف ناتخسن باتكلا اذهل ١
 هيلع ملطا ؟+* دع يبرملا فحصل ناكئاولا ةخكم يف ظوفحم باتكلا اذه ؟

 يناثلا مارفا رام انكر يرطب ةطب
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 :ةيلبلا ا مهم نايرم هللا ةانطضأا 2 : هللا كش دعأسو نوحسلا ىف يف مهسوسف

 أمفصو نَع 00 ا

 0 نامالاب ب 0 ناي رسلا-هاسأف؛ ىذلا دأ ,اعضالا نأ 7 م5

 اضيا 00 0 ٌقشسمدو أها و رفو 0 50 7

 لا كلل : مهنممهتيعر لاصفنانيديو ةعبلا 2اديو 7 ءاومسإ ناكف

 هم اواتق لب اوفنو اوسبحو اومرغ م 5 هللاو ٠ نييكيلثاكلاب فطلتلا ىلا ام

 ةنايدلا ىلا نوعزني كلذ نع اغر اوناك نيلصفنملا ناآلا : 2 وقلا نيدلا ليبس

 هوما ورشا 1 الوه نم : ةيفخ اروطو انلع ةرات اجاوفا ةكلئاكلا

 هلع 0تراهل 0 طب هلل 0 ةلأسص اذه ٠ وى حرودنطلا ةمعن : سهلا 0 اهراشب

 ١١ الف ا شرغ.'ةلامسج هل مفدي . ىن1كرا طرش ىلع هبلط ىلا باجاف انارطم

 مغنب نا مزع ةينوميسلاب ىضقت مهتكراظب نم هريغو هللا كش لامعا.نا هراشب

 روق ثيح 107 ةنس رأيا رهش يف بلح ىلا هجوتف . ةيكيلثاكلا ةسييكلا ىلا

 ساحب ءاقمال ةقفاوم ريغ لاود>الا لدحو داو ٠ ةلكلا لاف ميوكلا _لضرامالا روحسد

 ' اذ ايمدق هيمن سون ري رغدسلا 4 بد>رف كنان مارفا رام ريد دصق

 نم زكثي نا قشمدب هنارطم ىلا زعوا كلذ هللاركش كري رطبلا غلب ايف هاوثم
 ”ذئنارازناةسموكحلا نم لأن م . نانبل 0 ةروص لسراو همرُخ هراشب

 هنا نيمه وتم قشمد ىلا َهَوق ةأسو هلدب ىف ينورأم نهاك ىلع اوضبقف هبلط يل قرا دنع

 لاق كالا الذ ةبركيللا تفرع داو بولطما

 اذه ٠ ةينايرسلا بتكلاب ملاعلا ةياده نب ليئاخيم سقلا هراشبب قلو
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 لسراو نارطملا ههرح هسفن رهظا ايلف ةبن ةماقتساب بتكلا هحلاظم فقل راثكلا

 انا انك موي نارطملا اناباي ركذا : لوقي هيلا ليئاخيم سقلا بنكف ٠ مرحلا ةقرو
 ىلع ةلادلا تارابعلا وحنو ةيدقلا بنكلا فرحن نارفعزلاو نيدرام يف تناو

 )١( كناش تنا فرعاف

 اتران هدحوو يسد هكهمعت ندد كلا هدوم | ألف يجروبنط ةاا بهارلا 5

 هللا ركش مهو ءايوقا راصنا ةنسلا كلت يف ةيقاعيلا بزل ناكو ىكيلثاكلا اهبعش

 يجرجس ويس ونويدو ٠ سدقلا يف اموت سوي روغي رغو : نيررام يف 3 رطب
 دحالا دبعو لياخعو هللأ ةمعنو هللا رصن ةنراوخلا و هسريأقا ىاح نارطم

 فاقن (؟) نايليو انحو سجرج نب سايلاو بوقعي و هلل دبع سوسقلاو

 اماو ٠ هتيشربا ىلا بهذي ة مثريغو ني روك ذملا نيداضملا لئاوغ نم نارطملا

 نم هيسرك يلوف تام اهيفو 4 هل هللا ركش

 ميسلادبع كري رطبلا مع نبا يواهرأ

 ةفرشلا يف ةميدقلا لئاسرلا نيب ةظوفحم ةلاسرلا ١

 باتكي رات نعف هنع هانلق امو . هراشب بهارلا فقسثب اًربخ راث آلا يف دجن ملاننا ؟
 ليجنالا اذه لمك: يتايام اهرخآ يف ةينايجربلا ةبتكملا يفوه نالاو مغرلا ريذل لين
 لبجي ةيئاببشلا يف هسفنا هبنك يلح نارطم هراشب دي ىلع 179 ةنس لوالا نوناك "© يب

 بلص وب خيشلا تب يف زوردل
 ةعس يف ةمعن ىروكلا نبا سجرج طخ بلح ةنتكل يئاتش ثيقثف رخآ يف اذك ؟
 ةلاسر ةفرشلا ريد 5 ةنازخ يف دجو دقو ٠ مويلا ىلا أابيف دوجوم بادكعلاو 0 ١7
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 عياسلا لصقلا

 دادغب يف مهتاقيض 88 ركب رايد يف مدابطضا--نيلسرملا رابخا
 لصوملا كيلثاك نع هياب رابخا م5 دادغبب ةرطاستلا ءادتها

 هتدوع - هسبح - ٌءرصبلاو دادغبو اهأرقو
 نيدرام كيلثاك هداقتفا - اي رواها

 اهرلاو ركب رايدو

 ل

 ,قارعلاو ني رهنلا نيدام دالب دلع هللا لق يكبلثالا نامالا 3 اا

 'اودترا و ا هللا مانا رث اهيف هتوافتم ب تارم ةلمج ىف نأتس درتو

 [0١ رم نال رمل دوحو ةصرش كاد تودح ناك الو : مههعضو مهتحادسل كنع

 لو زاوالاجا لبا ىلا جيملتاب قبس نا بجو : يلوسلا ركل لب
 ىلا 00 اولمَدا دق اوناك نيب ثوبكلا ناب هرأا نا لوقنف نينسلا خيرات رخآت

 بالا يتب الف )١( ٠ بلح ىلا ناينا تنس انحوب بالا مهسيئرو ركب رايد

 اوشر ىت> نمرالا اهسالو دادضالا هجعزا : ركب رايد يف يلمركلا هيأر فسوي

 بلح نارطم سجرج سويسونويد ىلا بوقعي سقلا ءاضما نم 174 ةنسرايا  خيراتب
 اسك تادراو ةلق فصي ابيف كري رطبلا دنع دمأ يف ذئموي وهو هلا راثملا يبوقعيلا

 نيب ركذيو باحملا الاح عوجرلاب هيلع حليو نويدلا ءافبال مارد لسري نا هلأسيو بلح
 هببأ سايلا يسدقكلاو هل سجرج يسدقملاو هؤرج همعن ساهشلا .ةسمامسلاو بمعشلا ءاهيحو

 0 سايشلاو متادلا دبع نب أنح سامشلاو ميكا ىسوم ماهْشلاو عابص سحر ج يسدقملاو

 هللا ةمع' سامشلاو 21 سامشلاو ف سوي 0 سامشلاو هللاركش سامشلاو هدوذاو

 نوطنا ساهشلاو جعار ,!سامشلا هنباو بوقعي سقلا مع موصرب ساهشلاو

 11 انه مجاز ١
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 هحوتف٠ شرغ ةياتس همرغ 6 لاب هشأر ار مشهو واضع ةنامسم هب رضق هكا

 عاجرتساب ًأافيرش أرما ألان هيعسبو يواسنرفلا لصنقلا لع هسفن ضرعو بلح

 ردص ىت> اذهب اوعدتري مل ركب رايد نمرا ناريغ ٠ نيلسرلل ةيرملا ءاطعاو لا

 لا قح يف ١,7١١ ةنس ناطلسلا نم ناث ى

 مهتباكش هيلا نمرالا مدقق ساق ىاح ركب رايد مدق ذا 175٠ ةنس 00 ل

 جارك اولطمف ًالاوما مهنم اودججو نييجيسملا ةديقع اودسفا مهنا نيلسرملا ل
 راد اودصري نا ورت ىرودب هدنج رماف :ناطلسلا ةنيزخ ىلا هعفد بحار
 ساطفلا وا حندلا ديع حابصيفو »هيلا هوعفر مهمل لخدي هيا كد ناس

 ةينخ نيلسرملا راد ىلا نوددرتي مهنا نايرسلاو نادلكلا نم ةقرفب نمرالا ىث

 برو هرادب دونجا تلاحاف ٠ هنالض كيس مدشر حلا حا السم ن
 احلا فرع الذ ٠ اغا ريمه هل لاقي يدرك ريما راد ىلا شوك سدرئرب يردا

 ناك موي نيرشعو ةسمخ هنحبسو ديدحلاب هليكف هب ردغ م هرضحاف هنما ك

 ديدح نم تابلكب هبذعيو اصلب ةبرض نيرشعو اسمخ موي لك أهيف هبرم

 7 ىتح رانلاب ةينمخ ساحم نم ةساط هسار ُُط 00 اهدعبو ٠ رانلاب

 ٠ هجلاعو هتيب ىلا هذخاو شرغ ةئامناب هادتفاف هبلع اغا ريمه قةش ذئنيح هب

 3 لع ةياكش ىراصنلاو نولسسملا اهياع مقو ةادبضم ةباتك يف روك ذملا ىعس
 مث مايا دابطضالا نع فكف فيدعتو خييوت يلاعلا بابلا نم هيلا بتل

 باوج درو كاذ ذاو ٠ يلح ىلا برهف نيكملا لسرملا بلطف ةظاظنلا هتدو
 هدا رف لا مالا رمأي (. 1176 يسم ) 1 | ةنسؤخي رات يف ةطبض

 هللا مهب نيشاولا بقاعي له صخخ نودب ميلع يصعب ال فاو نياسر
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 يردابلا ١7١ ةنس ذفنا دق ادكب ورب عمج نأك كالذ ءانثا يفو

 الحا ًارجت ملذاو ٠ يلوسر بات مسلي دادغب ىلا يبمركلا هلراو أيرام فسوي

 ىلا مهب نمرالا ةياشو نم افوخ 4 يف هلبقي فكرا ةرطاسنلاو نايرسلا نم
 ىلا ةراتو 15 رايد ىلإ ةراث لقتني نيتس ناك هده هن لسرملا ناك :ىلاز ||

 رقتساو سلح ىلا بره ىتح اذه ىلع قبو اراد دادغب يف مفي وأ ةرصبلا

 ا 5 وسال انا يلمركلا هيأب ليئونامع ىهارلا هضوع لطاا 0

 اوناكو نييكيلثاكلا دحا تدب كي دادغبب لزنف 1754 ةنس رخاوا يف كلذو

 اذه كل ةقرامز دعبو ٠ مهفوُخ هدنع اورضحن نا نورت ال نيللق

 هيلا مضناف دادغب ىلا عجرو را في نكي راند نأ بنان

 نرا ىلا هعم ماقاو يخل ميش لعفم أ نم 9 ايرام فسوي ىردابلا

 7 فرت لكاضر هنميدجا) الرف ةكللم تيان ىلا ةيدحلا ىلا: لائونامع رفآس

 لوسسرلا اموت رام مسا ىلع ًادبعم ديشو 1*107 ةنس اهب عحرو دادننب يلاو ىلا

 هضوع ءاجو بلح ىلا فسوي يردابلا مجر رذئنيحو ٠ نايبصلل ةسردم حتفو

 0” ”رايرس نم طقف ةائاع نينالن كاذ ذا نيكلثاكلا ا ددع ناكو نارخا نابهار

 مهتجاذسل ًاضيا نيقاشملا سئانك ىلاو نيتاللا دبعم ىلا نوددرتي اوناكو نادلكو
 ضعبلاو وع هنخسب رءاف يلاولا ىلا ليثوناعب اوشو نمرالا ءيسي كلذناك الو

 'انربخ لصوالف ٠ هقلطاو شرغ فلا نيثالث ةءارغ هيلع مسر مث ٠ هعاتا نم

 نمرالا نيعا يف ريبدتلا اذه ءاس ذاو ٠ هتلودل الصنق هاعم اسنرف ةلود ريس

 مهتسيدك ىلع اولوتساو ييلاولا يلا شرغ 1؟ ٠ 6٠ اومدقف ةرطاسنلا ىلا هتوادعاوهجو

 ىتح غلابم مثورسخو مههلعنمرال | يث اهعاجرتسا ةرطاسنلا حلاع اكى..1 1 فيقدم
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 روتسد اوررقو اعيمج ةيكيلككلا ةسييكلا ىلا اوعزنف ةرطاسنلا 2 يدعتلا 2

 تاعفارم دعبو 1748 ةنس ناري زح يف نيلسرألا يديا نيب سدقملا نامي
 نيكلثكتملا : امال ءاا ريغلا تذخا نمرالا نيبومهنيب ترح ة رك

 هروضح يفو يناولا ةصخرب ةسيك ينبف اهراد تبهر

 سور لا روقولا خيشلا يفوت ا ةنس يف يا اذه ليقو 8م

 تسلا ل تع تل داس ب اور هاف ان
 تالئاع رشع نييكيل كلا نم !هيف دجو لصوملاب هزايتجا يدلو ٠ دادغب ىلا دآم

 اجاوخلا تبيب يف مثرورم ىدل نولزني نومسرملاناك و انايرس تالئاع رشعو نادل
 - سحر حهعما نهأك اهسوسي ةلئاع ةئامشوقلا ةيرقيف دجوو ٠ مريبك دحالا د

 ةلوبسب دهطضي نا هنكما لصوملا < احل احم يروطسنلا كري رطبلا ايليا ناك
 لج لقلت دعو لاول لو او ناكل تنير زر فلانا تب

 كلذك ب ذعو رانلا يف يم ساحن نم بمكب هنيبج يف هاوك ذا أضيا هيلا امو
 حيسلل اسوفت كك لا 0 لوقي نهاكلا اذه ناكو ٠ هعابتأ نه نير

 كوهد هيرق يف ليئوناع ديسلا دجوو ٠ يظعوب امم رثكا ينيبج يف يذلا يك

 ةيرق فيو ٠ نهاك عم ةلئاع يتئام يانطاب ةيرق يفو ٠ ةيكيلثاك ةلئاع نين
 دادنب ىلا لوزتلا عمزا الو :ةسيك نودب نينهاك عم ةلئاع نيسو ةئام فيك

 دادنب نمو ٠ مهلا دادمبب نيذلانييلمركلا ءابالا نم ضعب لاسراب نييلصوملا د
 سنجلا ةقرفتم ةائاع ةرششع اتنثا اقباس ابيف ناكو 1741 ةئمم ةرصبلا ىلا ل

 ةعبجت» ةيكيملاك ةلئاع نيتسو ةئام دجو ةرملا هذه يفف طف ةيكيللاك اهنم رن
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 )1١( ناهفصا يف داهطضالا ببسا

 تب رطضاف اهريزو اشاب دما يفوت دادغب ىلا ليثونامت ديسلا عوجر ىدأو
 ا ا ال 1 11 و ءذلو ةعيرا اف بضن 'ىحح همي نم لاهالا
 هعمو 7 نجس ىف 17645 ةنس ليئونامت ديسلا سبح يف اوعسو ةصرفلا هذه

 نراكو بره لاديف يردابلا همبا بهارو نيطنطسق يردابلا همس سف
 الصن انو.*. اههنلع 00 ةمارغ عفد دعب اقلطأ مث نينيحسأا رمأب يتعب

 ديلا داراف ةنيدملا تئده أبلاو اشاب دمحا ربص ىسيلغتاا اشاب نراملس

 نيكيلثاكلا دقتفا هقيرط 21 1076 هس انلاطيا ىلا رفسلا ليئونامح

 اكو 58 نزلكيلثا ر نيك ةائاع ةئاعب را نمرالا نم نيدرام ىف دجوف

 ةلئاع نيسمح نادلكلا نمو ٠ سوسق ةسمخو نابهر ةثالثو نارطم عم مهل

 ادعام ةلئاع نيرشع نرايرسلا نمو ٠ نيسيسق عم نارطمو ةسينك محل

 يل.ةينايرس ةلئاع نيرشعو ًاسمخ نكي رايد كيس دجوو ٠ افوخ نيدرشتلا
 نم ةعمجتم ةائاع ةئام دجو اهرلا ىفو ٠ نولسرملاو نادلكلا سوسق اهرما

 مولعلا قلتي 4نبأ ناكو غئاصلا اير اجاوخلا ريكو نادلكو نايرسسو نمرا

 () انتكم ورب ةسردلف ف

 نيرولانيب ام دالب ىلاوبمودق ببس ناكف نويكتمودلانولسرملا اما ٠

 اهريغو نيدرام يف ةيئمرا تالئاع ةلمح نا ني رهنلا نيبام يف ديلقتلا نم فرعي ١

 نامزلا اذه وحن نابغصا يف ثدح داهطضا نم ًاب ره اهيلا اووضنا مجعلا دالب نم ابلصا
2" 00 1 
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 سلا لاب انمايا يف ةفورعم ةتليبق ردخ سلا هعمسا لصوملا نم ينادلك سيسن

 :طاسلا 1 فر سول دا تر أل اذه : را

 رضحي كانه هتماقا ةدم يل ناك ذاو٠هبحن ىضق ىتح نينس نام ةدم ماقا 0

 دفن يروا هوت كنب !(١ (جينرم يلا هيلا رك ذل ناهرلا ظءو

 ويرام لبج يف أريغص اريد صصخ دق ابابلا ناك الو هيطو ىلا مهنم نيلسرم

 سلا بلط ىبانمرالا دالب يف ميوقلا نيدلا رشن يفنوبغارلا نابهرلا هيف مدتجي

 دحال ادبعيردابلاوينايرت سيسنرف يردابلا لصوملا ىلاهجوف رورس ل كب ينادلكل

 اودصقق اهتغلو دالبلا كلتب هتفرءم يلمركلا يردنايل خالاب امهبحسساو ينيشنوا
 نيملسلا عم اوعمجا عربخم ةبقاعيلاو ةرطا سلا لع اف ءابطا مساب اهولخدو لدول

 أعم منع اوعفاد مهنم ىوقا تاوغا نا ريغ دلبلا 35 احرماب مهيفن وا مولتق 0

 لصوملاتناك و اونماف ضيا مهتنايد ضورف اوميقي نا مكاحلا ملل حمبسلب مهبط ين
 ةريشع نيبو ةلحمو ةلحم نيب اف لاتقلاو ةيلها بور ةبرطمشم كاذذ

 دئاقلا اذه ناف ٠ اهرصاحي ةنيدملا لع زاهط اشاب ردان موه اذه ىلع دزو ةريشع

 مث ٠ اهتنودو دنحلاو رثثلا:داللب لع راغو.هسأيب نازيا ةكلمم ّلَع ىلوتسا دق ناك
 ىلا مدقثو لب راو كوكركو دادغب لع ىلوتساف: ةينائملا دالبلا ىلا هشوبج قام

 ةري زج اويهتو ىرقلا هدوتح تدسفأف ١1/45 ةنس تأ رخاوأ يف لصول

 ذئنيح :ةيلاوتم مأيا ةعست لصوملا اورصاح مث ٠ نييحيسملا نم أهيف ام اولتقو ودر
 نييحيسملا نا يورو :هومزه ىتح زامهط ةلتاقم ىلا اوعفدناو دلبلا تاوغا قفت
 نييلصوملا ترصنو مهنع تما ءارذعلا برم مل تءارتف ءاعدلل نابهملا هاا اون

 يتفئاط رما عوشملا عقوم دلبلا كاح اشاب نيسح جاحلا بلق يف كلذ عقو ذا
000000 181 



 نقعو٠ ةرهاطلا ةسينك كرابملا اهعما لع اوديشي ناةبقاعبلاو ةرطاستلانييحيسملا
 هيسردابلا لسراو ابروا ىلا داعو لمركلا خالا لصفتاف ةلئاه ةعاحم برملا
 ,اهاودإبلا مقوم هقفاو ذاو( )١ ه1 الك اح اطرد جلاعيل ةيدامعلا ىلا سيسنرف

 هتنج تلم شوقلا يف يفوتو ضرم هنكل هب قحلف دحالا دبع يردابلا ربخا

 هضوع ءاجو ٠ هيف تربقو لصوللاراوج تي يذلا ناكر رآم ريد ىلا

 سيسنرف يردابلا مك احلا مزلا دلبلا ةفل لتي نا لبقو 104 ةنسازنل يردابلا

 نوم هلصا نال هدلاو ضرع جاعيل صرق ةنيدمىلا هجوتي و هيدامعلا ليازي نا
 ةدم ىفو ' ميلعتلاو ريشبقلاب نانثالا أدتاو هه ةنس يف عجرو رفاسف كانه

 اكةسنك مهب تقاض ىتح .نايرسلاو نادلكلا نم ريثك هيلا عمتجا ةريسي
 ا ءاخا املا اماةلانرب «ةيعيطتطسألا ىلا ازنل ىردابلا هحوت ذثنحتو ةريغصلا

 اهعسوت يف ارا ذخاف ةسينكلا هان غارسيا مكأل
 ناك ةرطاسنلا كريرطب نال ةئيس ةلاحلا فداص ١55 ةئس ازنل عجر الو

 ةرعتسم ةيلهالا برحلاو ٠ بعشلا هعصافت يلوسرلا يمركلا ةعاط ىلا لام دق
 الهه ةنم يف كالذ عبتو ١ا/6ا/ ةنس نيدرامو لصوملا ىف ةعام تادب دقو

 ةعب راومن شاط شاع ناف مايا ةعبس ةدم يف اهب باصملا تيمت تناك ةثيبخ ”ىجح

 اةةلصلا هلامسا اذا مالا ةنن تريقت ترحلا تثده الف تاف تام ناو رهشا

 ؛اثالا هذه ينو ٠ دادغب يلاو لسرملا دجنتساف ٠ نيدتهملا ةمواقم ىلا ةرطسشلا

 همك اذ ةيدامعلا ىلا هجوتو ينيدلس ودلبوال همسا 170ةنس ثلاث لسرم مدق

 لابجلانم هيبط ريقاقع ممحي و سانلا ببطي و لابملا ةرطاسن رشيي عرشف ابكاح
 دادغبب اوناك نيذلا نييساعلا ءافلخلا ةلالس مم ةيداعلا :ارما نا ليق ١
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 دادضالا ض عب مزعىتح ًانامزامركمو ابوبحم ةيدامعلا يف ودلب وال ماقتساو ةيبط

 ءاناضن نال ةقارك ١ ف ايشلابو ب ناغالا يح رف وحار لا سافر
 ىف نا دعب 10/4 ةئس هللا هافوت نا ىلا اهراوجو وخاز يف قيو مهتشه»

 كرم نوكربتيو ةعماب وخاز يلاها جهلي مويلا ىلاو ٠ ةلاسرلا يف تاونس 0

 أنسفنب نحن انذهش 5 هحيرم

 لبقاو ىلوسر رئاز ةفصب نانبل لبجىلا 171ةنس قلطناف ازنل يردابلا اماو

 ناكو ٠ لصوملا ياها هبحاذ ٍينوز 0 يردايلا هعما رخآ ىرداب هضو

 ١54 ةنسس ىفو ٠ قحلا ىلا اهلاها نم ًاريثك بذتجاف اهارق ىلا ددرتلا رثك

 ةفللا لع نقلا ةنس ةرشع ينام لع فينيام اهلابجو ةيداهلا يف هرقم لع
 عبطو نيلسرملا ةدافال ةيلاطيالا انور اليوم لاقط اشو د تلا ادي

 ندر 5 دفنا دق سدقملا ممحملا ناكو ا١الىا/ ةنمم هيمور يف ناباتك

 كوف نيتنلاوو كسوكرت ليئافورو ليان نم وفوري روصنم مثو نيلسرم ةنال

 0 مهلا سانلا بالجتسا يف روصنمو ليئافور رهتشاو ٠ لصوملا ف اوماقأ

 لتقو تافف ابك اح اخا ةجلاءأ ودرف ةري زج ىلا باهذلاب ًاروصنم مزلا مك احلا ن

 دعب 1784 ةنس ليئافور يفوت هدعبو ٠ ةولخ ين يلصي ناك اهب رجانخلاب انعل
 لصوملا ىلإ سيروم يردابلا داع رذئنيح * هنس ةرشع ىتنثا ةلاسرلا ىف بعت ن

 ا ,د نميذلا ينالياسروصنم ىردابلا هعم ناكو ا الممل ع

 غِ امس الو لصولا ىف هيكيلثاكلا ةنايدلا ترشتنا ءالضفلا ءالوه يديا لم

 رامةيرقيف رخآ ريد غةيداملا يفآ ريد مه اونب ىتح نورثكي اولازام مث ٠ اها

 نيب واسر فلا نم نينس# تاقفن: 18544 ةنس زويش ةيرق نم ةبيرقلا وف
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 ذخأ مركذراملا نولسرملا هرذب كيلا ةيكيلثاكلا ةميقْلا راذبزمو 11

 هدب ءىداب اوناكف ةيكبلثاكلا ةسينكلا ىلا عزنت روث | هي ىتلا ىرقلا يلاها

 ىلا نوهبتني 2 مهنوفاخم و أ مهئاسؤر كرت مهملع بعصيف ابنوب رغتسي

 يف ةعماجلا ةسينكلا ىلا اوعتناو اوعجشت ىتح مهيلع ذوحتسملا لهجلاو لالضلا

 نم ضعبلا دارا مدعب و ٠ شوقلاو يانطابو فيكلت ادعام سيلمركو اواك نيع
 ا الب هع تاير تيفال عوقيقوت ىف قلارو بوش كسب ةيارق: ىل اها
 لسع مارامسأو ١51١| ةنس سدقلا ةرايز اودصق مهنم ةثالث فنا كلذو

 نابرقلا حايزو ةيدرولاو بيلصلا برد ةدابع كانه اودهشو هللا دبعو ىسومو
 لادك ةيمور ىف تعبط دق تناكو : ةعباسلا مثدئاوعا عدلا وءاهكو ةنعنمأف

 ١165 ةنس ذنم عوبطلا ييسملا يلعتلا حرش اهضعب نمضتي هينوشركلاب ةيوقت
 ىلامهتدوع ىدلو ٠ حيسملاب ءادتقالا باتك اهريغو ةسيفنلا تاولصلا اهريغو

 اهتءارق نوبيطتسي اوناكذ بتكحلا كلت نم خسن مهعم تناك نطوا
 عمجا مهربخ عاذ املف ٠اونياع ام مهوربخيو مهي وذ عم اسم لع

 ؛هوصخ# نأ نوداهنم أدحاو اوقّرمو مثوذأو اهتأرق نع مي 8 سوسف

 "اوبربق مهلتف نوديرب مهلا راشملا سدكقلا راوز ىلع اومجمف : ىلاهالا ا

 ارسلك و اوجاه نوتتلا . ناخد نم هناريج هب سحا الف ةنس دعب مدحا مجر مغ
 ةجوزلاتكبف شقلا قارحا ىلا اودمع هودحي ملالفشقلا تت ىنتخاف مجارلا تيب

 .نناك الو ٠ هيبحاص ربخاو لجرلا بره ليللا راص || و ٠ متفرص ىتح تاوأوو

 ةيرق يللاها نم اهوملعت دق اوناك و مهتلاقم نولوقي مثريغ رهظ : هللا نم ةكرحلا

 هاثالا كلت ينو ٠ ةيرقلا- كلت يف. دجو يذلا ينوزرك يردابلا نمو سيلمرت .
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 يسدقملانبا ىتمو اباب ىتم سقلا نباسلوب لاجر ةتس اضياسدقلا ةرأيزنم مد

 سرطبو اياموز لادبعو ةياده ناسدن نب وتوحو ليئوناعسقلا نبا وو دحو ىس

 مهباعصاو مه.ابرقا نودشرب اوقفطف بتكلا كلت نم خسن مهعم تناكو هوغ
 ىلا اومضناو نوب راحلا ةثالثلا مجر كاذ ذاو ةيكيلثاكلا ةنأيدلا ىلا موليمتسي.

 ىف باهذلا ىلع لب تابثلا ىلع اومزعو تالئاع رشع اوهيضا ىتح موعابتاو ةتس

 اوراصف سوسقلا مهاهنف :سادقلا عامتسال سيلمرك ةيرق ىلا ديعو دحا موي لق

 تاعاس عبس ةفاسم نوماعقي ةيصقلا مايالا فيس اوناكو ٠ ةيفخ نوبه

 كتالذ ىرج نم مهباصاو ٠ نادلكلا دنع اهاروا رام ريد ف حصفلا نولواشت

 هذع ىلع اوثبلو مهيلا مثريغ مهنا كلذ سانلا ىار الف ٠ ةراسخلاو ىذالا ض

 قأيس نع اوعفاد ةنك مبعبتو شوقرق يف ةيكيلثاكلا ةنايدلا ترشتناىتحلاخ
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 هتيفقسأو هورح ليثاخخم ةكيوسف دبع لم ةفئاطلا ةلاح ىف

 لوألا لصقلا

 011 ةمردم نم الدب قمت, ةضردم هق - نوديف ليئاربج ديسلا ةناين ؟؟

 هلاخدا -- هورج ليئاخي ىدابم 4 هتافو - بلح يف نيدتهملاب هتبانع
 هتماسر--يشدحلا ىموم مسا لعةيوخا هعمج -ةيكيلثاكت ادابعو دئاوع

 دئاوع هلاطبا - ةيعوسيلا سيئر هتلداحم -- هتباين 55 اتهاك

 ديب أت ل تادباع ةيمح همظن 1 هفشق -- هميمذ

 هللا ركش ديسلا ةباين - روشنمب نيتيوخالا
 ليئاخيم سقلا ةفطالم - هورج

 ءاساور خيب وت -- نيلسرل

 هل ةقاعبلا

 2 2 د ا

 1 ردا للك روك ليج دلع اوناك نايرسلا بلح ةعاجج نأ 4

 هرهاظتياوناكف نوبي وقعيلا اما ٠ ةيكيلثاكو ةيبوقعي نيتقرفىلا نيمسقنم ةيقاعيلا
 هرغي وأ ىذا مهبيصي نا نم افو> يا ةسايس نع ةبقاعيلا ءاسئر ىلا ءاتنالاب

 ١ بصعتو عانتقا نع يتسفونملا بهذلاب ًاكسقم ينم نكي لو ةيلام ةمارغ
 ف اوناك ىنلا ناميالا ةعيدو ىلع نيظفاحم اوناكف نوكيلثاكلا امأو ٠ ةريسي ةّئف

 واهرلا سرطب و سواردنا نيطوبغملا نيكريرطبلا دهعذنم مثدادجا نع اهوثرو
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 ناميالايف مهعبتي ناكو امهنم اهوملت يتلا ةيوقتلا دئاوعلا بس> نيكلاس اوناك

 نيرولا نيبامو هيدوسيف نيرشتنما نايرسلا رئاسنم ةقرفتم تاعامج يكيلثاك
 نارطملا انلق ام ىلع نيقرفتملا كيلثاكلا نايرسلا ةسايسب مئاقلا تاكو

 ترو رمح ترو ةءانا نع اديه ناكل 9 يف يقم ناو هكلو يسدق هكمع

 ىلع انارطم مسرف هركذ راملا نوزيف ليئاربج فقالا را هراظن سدقملا عملا هجو
 ءابعاب ماقف 0 352 در هكر رصلا ايلا لذ ميلشروا يسرك مس

 هريغو طاغشن لكب هن ةنابش

 يبحلا نيقأي مانهب سامشلا ممر هنا نوزيف ليئاربج ديسلا هب ًادتبامم لواو

 5 ةعاجلا داقتفال سلاح ىلا هجوت ةيحصفلا مايالا يف ١/56 ةنسو د

 راصف نييلمركلا ريد يف لزن ةيالقلاو ةسينكلا ىلع اوباغت دق نوبي وقعيلا نك

 تاتثلا ءليدساو * تانشلاو ريضلا لع مهظعي ناكو هيلا نوددرتي نورك لن

 ريد دبعم ىف قر بلح هتماقا ءانثا هنا مث (1) هظفحب مثرماف ىونين موص يي

 دحا موييف مقاولا ناري ز>ح ١١ يف سوفقسفروخلا ةبتر ىلا مانهب سقلا نييلمركل
 همنا اسامث هللويتتسا هلا جرف اجاوخلا راد يف مسر مباتلا دحالا يفو ةرصنعل

 رداغو ١ فسوي هأمس كالذكر خآ اساهشو فسوي هاعدو راجحلا سجرج نب رم

 موصلا اذه نا : لاق سدقملا عمجما ل را ا ل ا
 ىلا كن ا سرت م سرطب و سواردنا نيب وابولعلا دبع ىلع ادق اظوفحم ناك

 ايهو هلطبأف هورج هللا ركش م موحرملا يمص ىلوت م٠ هعجرأف نوزيف ليئاربج ديسلا سأرت ن
 ( ا١الالال ةنس رايا ١5 ةفرشلا ريد لج يف اذك
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 هف ايف ىضقو ١الهال ةنس اح ىلا داع م قشمد لازوكلا# قف بلح

 ركلذ ءانثا فو ابيرغ ًادومج "اللا هيف دمج ذا ًاسراق دئموي دربأا ناكو ءاتشلا

 هي زوج سجرج سملا ىفرو ًاسيسق راجحلا سجرج نب فسوي سامشلا

 نسوي مسرو ١ ع ب نيايغلا انا مسزو سوفقسفروخلا ةبتر

 ات نم فسوي رأم ديع موا باح حرأب 1 اسامش سومان ىموم قايدشلا

 يفوت كلذك اهيفو 17١ ةنس بلح يف راج سجرج سلا ينوتو ٠ ةنسلا
 لا هدعب ةباينلا ىلوتق :وزيف ليئاربج نارطملا مغرلا مارفا رام ريد

 ءركذ راملا هورج هللا ركش سوي روغيرغ
 هرلا ةنيدم ةيكيلثاك ةينايرس ةعامج اهيف ناك يتلا دالبلا ةلمج يف هنا مث

 دوم اجاوتلا اهرييك مسا ةيكيلئاك ةلئاع ةيام وحن 179+ ةنس اهيف دجوو
 ]| ادادعتسا هو 8 ورب ةسردميف مولعلا قلتي هنبا ناكو غئاصلا

 ١١ ةسردملا كلت حجت لها نوزيف ليئاربح ترارطللا ظل الف ٠:ةيسيسقلا

 را يار ةنسلا ىف ًايزاغ رشع ىثا أبتار اهلا فقو دق رقس فقسالا ناك

 ذأوو مغرلا مارفا رام ريد نابهر رظن تحت قشمد يف اهأغنا ةسردع اهدشسب

 تلا ماردلا مير نم هاكر نا د ووردلا اعيننا ضصخو محلا كلذ ص

 رفس فقسالا هعمج ناك ام

 روقعيِلا ةقرفلا يف رهظ هنا وه ةينارعصلا ةيانعلا اهتربد يتلا رومالا نمو

 00 تلا رقي راشلا شح ناكاو ةريغلاو زا مداد ا

 5 الو ٠ يكيلثاكلا هورج هللاركش نارطملا قيفش هورج هللا ةمعن سامشلا نبا
 ١ ددع انبه عجار 4 '
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 ىتح ًانامز ةيملالا ةمعنلا مواق دقو نامزلا كلذ ثداوح يف ريك نأش سلا اذ
 نايرسلا ةعامج لع اكري رطب راص مثيلئاكلا نامالاب رهجاف هيلع ترهظتم

 (1) لوقنف هتمجرت زجون نا انيأر كيلثاك
 هلا ا مساو 1١*٠7 ة:سيناثلا نوناك ”ىف ليئاخيمدلو 1؟*

 0 را لل للا
 ةينايرسلا ةباتكلاو ةءارقلا نقلا يتح هادشا غلب اف ةيبرت نسحا ىبرتو سايل

 بتكلا ةعلاطم ص ايكم ناك كلذ عمو ةراحتاب هيا مم لغتشي ذخاو ةيبرعلا

 الدتعم هتئيه ىف ناكو ٠ ةماقتسالا ب> يف رهتشاو ةيوقتلاو ةينيدلاو ةسدق

 نا ىتح لئامشلا نسح مهغلا عيرس ةعلطلا بوم نانجلا فيطل ةروصلا لمأت

 هعمرو هداك 00 , رطب كلذ دعب راص يذلا يواهرا 0

 06 ف هلسرامت ة ةنسةرشع عبر ارمعلا نم هلو ١,74 ةنس (؟) انوفا

 ديعلاودحالا مايا نوفرصي ًانايشو انايبص كانه ليئاخيم سامشلا دحو الف اهرلأ

 لعجو ةسينكلا ءانف يف الحدتقفت نم مل ىنبف مهييذهت ىلع راف ةلطابلا يشاللا
 هرءاوأ يوني هل قلآَو هلسرم :راكو تاولصلاو ةنايدلا يدابم هيف مهمل

 (*) هدب لع سوسفلا

 هل ىرخا ةمحرت نرعو ٠ ةفرشلا ريد يف فو هديب اهبتك يلا هتايح ةمحرت نع ١
 همع ءادتهانييبت يف يناثلا اذه غلاب ام انحلصا امنا ٠هورج سرطب كري رطبلا هيخا نبا اهبت
 . اهحرش يتتأي راث ! ىلا حيلصتلا اندنم

 نيينوقايد ةسمامش نايتفلا اوعسري نا ةبقاعيلا دنع مويلا ىتح ةي راج ةداعلا لون .
 ةفرشلا يف ةظوفحم شو ١751 ةنس لوليا ١٠5 يراقب كريرطبلا اذهل ةلاسر نع '*
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 لكترد ةمدخب م ةراحتلا لصاوي بلح ىلا ليئاخيم داع من

 :: اوناك مهسوقط فالتخا َّط نييحيسملا بلح يللاها نا حلو - ةسنكلا

 و ماعلا فارقعالا ةداعو ةيدرولا ةدابمك ةيوقتلا دئاوعلا ضعب نيلسرملا نم

 ف | 3 ليئاخيم قفطف ٠ ةلماكلاو ةيصوصخلا تانارغغل

 تيس اننا و برتب 0 ١: معاذ هيوذ نيب أاهرشنيو

 / لها اما ارتد هيل ”مضو نييكيلثاكلا نم ابناج هيلا بلجتسا ىتح كيلثاكلا
 و يشدحلا ىموم رام ةيوخا أغناو اندلا ماطح يف ة له | ىف ة مهضوافي 918

 مالت عم كبنلاىللا هتيوخاب لاقتنالا ىلع مزعو ”يجيسسملالاكلا الآم اموسر اهل

 دقئالا ءاغتبا ةدلبلا كلتأ رواحلا لبجلا ف درفنملا ىشحلا ىموم رام ريد ىلا

 وقعيلا لع د تلة شا اجزم لوتلا ناكو انفال شيلاو ماعلا نع

 فالت نم ا دحاو ميقي نا ليئاخيمسامثلا هلاسفسدقلا نارطم لاتف سحر

 كر هنيع دق نآكو نان دحالا دبع يروخلا نبا وطنا سايل ةفوماك

 ٠ ةماسرلا لبتقي نا طرش لع نارطملا هابلف نابهرلا كئلوا لع كبنلا ريدل

 ]| ةمضايرلا دمياونييكيلثاكلا دانك مايا يلئخلاف يضر مث ًالوا رذتعاف ًاضيا
 ٠017| ةنس زومت ١5 ىف نينهاك نانثالا

 مكذملا لئاسولا ذاختا يف هطانثن فاض ًانفاك ليئاخيم ىعضا الف 4

 «رارطملا تلم ةديدش ةقيض بلح نايرسل كاذ ذا ثدحو ٠ هبهذم ديأت

 هم ىلآ وه لقتاو هنع ًاليكو ليئاخبم سقلا ماقاف برملا للع سجرج

 كرتلا لعت هلعاو كلذ ققحتت مل اننا الا ةيلاطيالاو ةيكرتلا عتب أ دتبأ هنا ليق ١
 اهرلا 0 هددراإ
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 ليئاخيم ىلا ةباين "دياذ ةكري رطبلا يلو دق يواهرلا سنك روك ناكو ٠ هامح

 ىلا ةيكنلا ةايحلا ىلع همزع نع طيشنلا نهاكلا لوحتف ةعيبلا يف ىلت روشند

 فايع أسد ةرالا لع ابظاوم ةعلاطملاو سردلا ىلع انكم ناكو سوغنلاةمدخب مايل

 ريضاف باح تباصا يتاهفاللا ءالغب ةفورعملاةديدشلااةعاغلا ءانثاةصاخ سعشلا دفن

 هذيمالتو وهناك و ارقفلا ابايع دىتح نيسنابلا ةثاغاىلعةفئاف ةريغ ليئاخيم سقل

 كب هنا اوغلاب اجرو هملعب نورفتمت اوناك و٠ اودجُو 7 عرولاو ةعادولابني زاتم

 سيسرفب ليئاخيم سقلاقتلا ىتح اذه : اوااز امو هب وجاب جنرفلانيلسرأ

 ثناسلا يففإر" اي ولظ اناعتف ناحل كشا تف دي ةعوسإلا ندا

 ا
 ةدح نيلداهملا نم "لك نابا لادجلا اذه ىفو )١( ٠ طخ كلذ نوكي نا اطرتش

 01 ملا يف هعاب لوطو هسناك

 ربظي نا نود كلذ رساو ةكلئاكلا قئاقحلاب ناعذالا ىلا ليك نا ٍط ليئاخي

 راونالا يبا نم رونلا ادهسم يعكلا ملاطي ناك امئاو ٠ ًارييغت الو الشف هراصن١

 نيذلل ادوحوم هللا نك الي ةيديدلا ةوخا لا نكس ميقتسملا طارصلا هيد

 . اهلخدا يتلا ةفرحتملا دئاوعلا نم ًازازّئعتا هيف كرح : هيغتبي نم ايرقو هنوبلط

 ةي راج تادابعب ابليدبت يف ىتتعي 0 ةيققحلا ةسيكلا نع داعتبالاو ليج

 هذه ىلا مامضنالل هبلق كاذب أه هللا 0 ٠ ةعماجلا ةسبككلا يف ةرهتسم

 دجويو الادج اهيف نودت ةسارك نم سيسنرف بالا عم هلادجو هبصعت ربخ انفرع ١
 اجاومللا ىذل ىرخا ةخسنو يناثلا مارفا سويطانغا زا» انكر يرطب بنك ةنازخ يف ةخسن هن

 ياحب يني وبأ طايخ سأب
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 || فرصيف ةيامعلاب ةيرظنلا ةريسلا نرقي ناك هنا اذه ّلَع دزو ٠ ةدبكلا

 ذخاي ال هأرقي ام يف ذيذحلاو ةملاطلا ين ليللاو تافارتعالا عامتساو ظعولاب

 > دسل مزاام الا ماعطلا نم بيصي الو ةيفاعلل يرورضلا الا هندبل ةحارلا

 7 رشا ديدلل نانزو خللا نيبدل هزلي ناك هنا نع هئاصخا دعا ئوزو

 - 0 هل بعشلا ةبيهو هنارقا ا هئاسؤور بح كلذ هسكاف هبات

 ف وعمي نفاك ال نابهرلا نم لس رمهنا نيكلئاكلل

 7 ناد 111 للع ةقفشلا هتذخا اذه ادع امو 55

 مسر نيحوفلا كواسل مسرو يشيجحلا ىسوم رأم ةيامح تحن ةيوخاو تادباع

 الا نيرشت ١5 خي راتب هنم روشنم يف يواهرلا سكر وك كريرطبلا اهتبثا

 واسو سدقلا نارطم سوي روغي رغ عيقوتب و نع هر أهدياو ١75 ةئم

 ١ بعشلا عماسم ىلع يواملا بابلا نم ةعيبلا يف ير : ا|زلا نارطم اننوت

 ارذانلا لمارالاو تادباعلا ةيعمج انتثاو انصخر اتناهلوقديف ءاج ام َةإ يفو

 رذعلا ةروصب فاوطلاص وصخ ةديجلا دئاوءأا يكول بفرملا نوناقلاو

 ذا ١1 يف ءارذعلا رم بيطخ قيدصلا فسوي رأم ديع ةلفحو اهدايعا يف

 ا صونو اهوردس ليئاخبم سلا اندلو اهأشنا يلا .ةيؤخبالاو ةيدرؤلا'ةحبنسمو

 ١| ىمتنا .ةينابهرك ةيوخالا هذه تحضاف ٠ 5 هتسائرا اوعضخي نا ةنبكلا

 اكل اة افقجل نرانملا تينوط قفاز ةتنانملاو:ءانسنلاب نم يفكك
 يوامسلا سيرعلا بلط ىف دلج نم ريناثزب نقطنمتو دادملا نسبلو بهذلا

 لوالا نيرشت "8 هي رات ةفرشلاب قاروالا ةنازخ يف هاندجو روشاملااذه ١

 ةينانوي 5١7١ ةئس
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 نيس هنم خستسا بباتك يف ةروكذملا موسرلا داسفلا نم هلدعل ةنايص 2

 سلا بيصي ناكو )١( ةيعملا ءاضعا لع اهقرفو تيبثتلا ةداهشب اهمتخ ةخس

 هوو فاعل ردع اي هنراكو [هنكل ةايضفلا ءادعا نم تامواقم ليئاخي

 ظعولا تلي موي تاديهز6 نيب هلاف ةماعلا ىلع كلذ , فذ و المحو دساورح

 نيذللا نيبدشللو كلمح يذلا نطلل ىنوط : هل تلاقو ار 0

 يذلا سدقلا نارام ةورج هللا ركش سوي روغي رغ هم هباض

 دعب نم عحرايرسلا ىلع ةيلوسرلا ةباينلا يلوو نانبلب مارفا رام ريد 55

 يفاتلا نوناك ٠ ميراتب يا كلذ دعب 0 نا : نوزيف ليئاربح ديسل

 ا د يخا نبا نم اوراغ : ملالئاق هلثع 1735 همم

 سرت ١ (؟) هتفيظر

 علاطي ونياسرمل ا رواحي وهو فصنو نينس عبس ليئاخي سلا ىلع تضقتا الو .

 فطالي قفطو هلابتقال ايف هتعصيدأ تققح 0 دجي هلع 0

 ةسينكلا يف هودشريو هبعش اوملعي نا مل جم ىتح هيعوسبلا ايس الو نيمسرأ

 امس الو هفرصت نم اوأتسا ةفقأسالاو كري راطبلا ىلا هربخ لصو ايلف ٠ اهسف

 كرب رطبلا لعماوللا تلا هناف لوالا سجرج كرب .رطبلا خا نبا سكر وك نايرغل
 كوه 1101 خي راتب ليئاخبم سلا ىلا ب - كي نا ىلا هرطضاو هددهت ل

 هاتشلارخاوا يف بلحىلا هجوتلاب ينددهت هناف ربك | ناي رفملاو ينومولي سانلا ن

 مالكلا اذهب ةمولخم ةينايرسلا انتبالق ةبتكم يف ةظوفحم ةخسن نء كلذ انملع ١
 |الالال ةنس رايا ١5 خي راتب ؟ ددع ةفرشلا ريد لج نع " 
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 يِدلا لاطباب كري دكت ينؤوسي و هتمناع قيطاال اناو ةعيبلا نمنيكلئاكلا مني

 01| الف |71 ةسسيروشنم ىف اعديادق تنك نراو,ةيخنزفلا

 ادي نا يف هتقث لها رواش لب هسفنب رطاخ الو همزع ختري مل مالكلا اذه

 ف نيقباسلانيدتهملا باصا ام هبيصي الثل مزملاو ةلماحلاب نيداضملا ءاساورل
 ا َةليسو نسحا :كلذ ناكر هبهذم ىلا مهتلاعسا نم نكمت اذان ٠ ةدئافلا

 ,فيأبنم اريك ايناج بسك دق نوكيف الاو موقلا نايالا ىلا هاعج ةفئاطلا
 11١ نم ظاتنلاك هسفنب' كريرطرلا ىلا ريصي نأ يأرلا رق هضرغل ازاحناو

 هورلا يسركلا عوضخلل ةعانقا لواحيو ثيردحلا يف هعمأ لدي ةجحلا هذهب و

 قيفوتلاب هل نوعدي مثو اوفرصناف
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 املا لصقلا

 افقسا مث ايروخ هماسترا - كريرطبلا ىلا ليئاجيم سقلا رفس 7
 بضغ -- هريغ فلختو كريرطبلا ةافو 11 دايعالا ضعب يسدق فسوي ديسلا

 ءادتها -نارطلل هديعو -ةعدلا ةميا هامسأ فذح مهبلطل نييبلحلا لعاذه

 ىلا نارطملا رفس 18 دهعلا هنكت م بلحينارطمو ركب رايد يف سيسق
 راصنا ىلع هددشت 414 هثمأرص هدانع - هليمتسيل كريرطبلا

 نيبكيلثاكلا ةلسارم ٠٠١ ةطبضم مهلاسرا لحب نارطملا

 نارطملا مماب ابابلا ةلاسر دوفو--يمدق فسوي ديبلا
 بره-نارطملا ص هددشت : كري رطبلا ءايتسا

 رس ابابلل عوضحلا هنالعا ٠١١ نارطملا

 يلوسرلا يسركلا دبأت -- انلع

 ةينارطميف ليئاخيم ديسلا

 بلح
 يك يع

 رفنب عقجاف ةورج نبا مودق ريخ ركب رايد يف وهو كريرطبلا غلبو "5

 هلوصو لاح يف بلل انارطم هيعس نا مهيار رق هناش يف مهراشتساوهتفقاسا ن

 ل 0 لق ميختم نأكو 9 ةمولعملا هدصأقم نع ةفيظولا هذه هال نأ ىسك

 سيدقت ةليل تبسلا موي لصو ىتح 6 ةنس لوالا نيرشأ ١١ يف رغسل

 ىف ناك 6 لازتعالا ىلا قوشلاب و بعشلا ةسايس نم للملاب رهاظتي ذخاو ةعيبا

 هفقوي نا ةفقاسالا دحا ىلا زعوا لب هلاقم ىلا كري رطبلا غصي ف *ءرمالز

 ٠ هتماسر نع اولدعي مل اذا عوجرلا ديري هنا نلعاو أظاتغم ىباف ٠ هباختنا ىلع

1935 



 ءااَذ ذايفتكي نا كري رطبلا ىلع راشاو لاتف سرج نارطملا طسوت منح

 هب عرشو كرب رطبلا يلع ديدجلا يروخلا لخد مث هاقرف يروخلا ةبتر ىلا هبقري

 حوي امم تانيبلاىوقا هل دروي عرشو هل هلوقي ام يلا يغصي نا هايإ اهنا هدب

 :لا مظع أضياهل نهربو مبوقلا اهميلعت لوبقوهعماجلا ةسينكلا ىلا مامغنالا هيلع
 : لاصفتالاو دانعلا يف تدامت اذا اهناو :لمملا اذهنم نايرسلا ةقئاطل مجانلا

 رح هتلقام لك نا : كريرطبلا باوج ناكو ٠٠ بارحلاو رقبقتلا ريغ قلت
 .بغرت امب انعيمج لمعت ةبسانم ةصرف ىفو ينامز يرادا نالا ينعد امنا جيحصو

 م اك قحلا عبتا لب هرش موي لك ىنكي هنال دال متهت ال اناباي يروخلا لاقق
 .لح لها نالو هل هبح ةدشلف كلذ عمو هيف مالكلا رثي لف كلبق نوريغك

 عا ةماسرلاب تيضرو ينتعواط تنا نا هل لاق انارطم هايا مهيلط ىلع نورصم
 راات اذا كنا.: رس :لاتق نصنع ناولطملا هللاق ىتح هسفن يف راتحاف ٠ ديرت ام

 ةتك ام مده الهاجو أظف الجر كضوع نوهتن امر ةيفقسالا ضفر يف
 ساه هرمعو ١777 ةنس طابش ؟؟يف ةماسرلا تو نعذاف ٠ نالا ىلا هتسسا

 عمهقفاوي نا:هورزاومو كري رطبلا هيلع طرشو ٠ .سويسونويد عدو :نازبشو
 رعش مظعم كرا ب ناك ذاو ةثرمتسملا دئاوعلا لطي ناو يىبوقعيلا بهذملا

 ,م هزيغ ًايعار محل نودحيف الاو ىيلثاكلا نامالاب انلع ربجيل همودق بقرتي بلح

 هورشإ ثرتكت ال : هل لوقي سجرج نرارطملا هيلع لبقا نييكيلثاكلا ةنبكل

 : نمملا لع لّوعف ٠ كرسمنب نارداق هللاو هيف تأدب اه كسمت لب كريرطبلا
 بلح ىلا هعوجر دعب: هديزي

 كك و اجراخ ٍذئموي نواصي دكلثكلاب نورهاحلا نويل ناكو
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 داعالا يف مورلا ةفئاط عم مهيواسي نا ىمدق فسوب كسلا الاس القرناس

 0 اهخي رات حابصم قوزب ةنوزحا ها 2 اهبتك ةلاسرب ممل , مه حسدف ة ماوصالاو

 نم لكأ طنف نيموي لغشلا نم ةلاطبلا لع راصتقالا الام 17“ ةئس نابسن

 مارفا رامو مانهب رام ذايغا ايرخو مايا ةثالث نم الدب ساطفلاو دالملا يديع

 ةلاطب :دايعا. تناك اهنا عم تار اكذت ىلا يشنحلا ىمومرامو كايلي رامو

 لاقي يذلا ىراذعلا موصو ريبكلا موصلا مايا كمسلا لكاب اضيا محل حسفو

 ىوذي موص ه
 هاَقلت.ىلوالا ةرملل اهيلع نارطم دفصب سلح ىلا ليئاخيم ديسلا مدق الو

 ءانموو لئاوغ نم دئازلا رذهتل ادح لمجي نا هرلأس مث ةبكككو ةوافحي نايرسلا
 ثاذ ىلع مهققاوي مل هنا ديب ٠ ةسيكلا يف ىيلئاكلا ناميالاب رهحي ناو نييوقعبلا
 مودقل يعاد كلذ نوكي نا نم هفوخ الا ةكلشكلاب نالعالا يف لطامي نكي لو

 ةنبكلا لعدامطضالا ةراثاوةسينكلا ىلع اليتسالاو بلحىلا يبوةعيلا كريرطبلا
 0 يكيلثاكلا نايالا روعسد ارس ررق هئاف كلذ ممو ٠ بعشلاو

 5 ينال روث يفوت هنا مث 37

 يكيلثاكلا نايالا نأشب هلايما روغربسي نا ليئاخيم نارطملا بحاف "يلصوملا
 نادرا تاركرشلا نارك ناظم ره رق كلا 02 لاقل

 هر لا ذلاطبا :ارطلجمسي

 مهتضي رع ىلع كري رطبلا فقوألف :هفلاس لثب ءادتقاثالشلاتاسيدقتلانماناجال

 ركذةلاس ر ليئاخيم نارطملا ىلا ' 14 نس لوالا نوف واظيغمدتحا

 ٠لبعلا اذه نع مدصي ل ِهنال هيلع بنذلاىتلا مث هوجولاو ةبسامشلا ةرابمج اهيف
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 011 ةركتف هويلط امنع تكسذق اتنلاس ناك نادن ؛ هل لاقام ةلمج ينف

 ١ تدك اذاف ترف انا انع لاي نا فاخن انتكس اذاف نحن اماو هل سانلا

 .شلاوانو>اعجر دقهنأ ملعأو ٠ مي راوتلا يف ركذي المع كيف لمعن مهعدرتال

 ىلع انردقيو مورلا كري رطب عم انيواسي فيرش طخي لوبتتسا نم ايعشا

 ترج انبعناك 5 نيلجر ىلاعلا بابلا ىدل انع انلكو دق اننا كل دكونو *ىش

 ةدهنف ةعاملا أما ٠ هيدي نيب رضح نا ليئاخيم نارطملا رما لبال « ربد دق لوالا

 ال1 ا ع+ تملا كرو قابمبلا اويلط ةيف لاقملا ذيدمش بانك هللا اورعكو

 .رذكريرطبلا دحي ملف ٠ هب قلعتلاريثك وهو بعشلا ددبتي الئل هيلا نارطملا
 (10) ةقفاعإ] '+وتت نم ردح هدصقم زاحنال

 درا يكيلثاكلا ينمرالا يجزمطق ليئارب+ سفلا دنع ردع انكري رطب ةطبغ نا ١
 ملثاكَلا ينمرالا سينويا تيبترولا ىلا ثلاثلا سكر وك كريرطبلا اذه امههجونيئلاسر لع
 ادابعلا بلح ةعامح ذاختا نع ىضاغتي و كيلئاكلل ةدوملاب رخافتي ناك هنا حضني امهنمو

 ةسدكلذ دي'وي 5 يكيلثاكلا ناميالا ىلا لب ناكل ب ةينامورلا ةعيبلا ةداعل امبت ةيوقتلا
 00 ةدشل كلا ةمملا فاق ام أ مظعالا ربحلا ىلا هغعب يذلا نامالا

 درسا تاءامح لع ةدشلا دادعشا ىلا كلذ هغعبف هبعشو هتنراطمملا داقثي ناك ىكري رطبلا

 : ليلق فرصتب نيتروكّذملا نيتلاسرلا صن كيلاو ةيئايرسلا ةعيبلا ىلا نيمضنملا
 هيكأطنا كريرطب ثلاثلا سجرج سويطانغا

 11 2 نع لل لتحل تقرر ندينوا قابوطلا ": .«كرابل انيتأل ايحألا الس
 زعلا انيخا ةرضحل انبتكاك ًاًقباس اضياو ٠٠ ٠نيبارقلاو تامدحلاو تاولصلا يف يدي ركاذ
 ايلثاكلا نمرالا كري راب هب دي رب ) مرتحلا ليئاخيم كريرطبلا يمورطبلا كريرطبلا
 |كئيمع نعو كتم نع انملعتو ان 00 ٠ ( نانبل ليج يف ناك يذلا
 از كري رطبلا زي زعلا انيخاىلا ةيناخورلا ةلبقلا نيريقحلا انم دها ٠ ٠٠ ليصفتلاب نيدرام
 هدقملا نكامالا كللت يف نيكأسلا نابهرلاو ةنبكلاو ةنراطملا انتوخا ىلع انمالسو مرتحلا
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 هتيعر داشراب اًماق نراك لب كريرطبلا ديدهتل ثرتكي لف نارطللا اما

 نارطمو فيرشلا سدقلا نارطم سجرج نارطم مهلوا اندالواو انتوخا فرطلا اذه نمو

 نباو ايركز اجاوملاو ادح اجاوملا مركملا انوخاو يديالا ليبقت متودهم انح نارطمو هراشب
 .نوكرابملا اندالواو هوخا ليلخ اجاوبللاو مرهسس قفا اجاوملاو يور انح اجاوملا كتخا
 كذيملت يسوم سامش اندالواو ٠ ديلا ليبقث متايدهم ولبجنا يرتابلاو وئيحوا يرطابلا
 - ليئاخيم كري رطبلا يدايا نولبقي بوقعي هوخاو هنف انح سق نانويو

 ةيحيسم 17١ ةئس يناثلا نيرشت , نيدرام نع

 ركل كله روش ادا ميتا ايها ذيل ناواتك لنآ لع

 ديع حابص خيراتب روك ذملا تيبترولا ىلا ثلاثلا سجرج كري رطبلا نم رخآ بوتكم
 ١77 ةئس بآ ١6 رونلا ما لوعبلا ةرهاطلا لاقتنا

 دق هنا انل مبتكو كيوتكم انديل لصو هنا وه متبحم قدص هب لعن ٠٠٠ برلا مالس
 كل ترتخا نيسيدقلا دنعنكست نا تدبحا دقشلا ان تررحو ٠ ٠ كب وتكم مدي ىلالصو
 يتلا ةسدقملا عيبلا ماظن نسح ليس كقوش نم هيف امو ملاعلا تلذرو ٠٠١ ةويحلا ءام برش
 رع كريعر» يرسل ككللا ف قولا نيطلا رهحلا اننيايوتا كتاذإ تازاؤب كات

 نيدرام يف نكسيو ًانارطم ريصي نا طيلب سقلا ةرضحل كرايتخاب هتلعجو نيدرام ثيعرم
 عم نكسنو كرظنن نا نيقاتشم انك كترضمل انئبحم نم نتف .٠٠ بجي اي ثيعرملاربدي و
 أ فسوي سقلل كشيعرم تبهو كرايتخاب كنا انرظن امل نكلو نيدرام يف ضعب انضعب
 ديقتن كيرا انل تبتكو كرويك بروس سيدقلا ةسيئك ىلع كناكم طبضي و ًاًنارطم ريصب
 52 لك عم ةماقتسالاو قدصلاب هعم فقنو ٠٠٠ كئترضحل انل اخا هبسحنو هبحتو ةيلع

 ملافشا عيمج يف نوفقاو نحن اننال :يش لك كوفرعو مترضحل ةعامجا بتك دق اذوهو هداضي

 ابعت هعم انبعت رهشا ةعب رارادقم ىقبو تدبترو سوردب نيدرام يلا ءاج امل لوا ماع هنال
 57000 ةعاملا عم ةدحاو ةلك ملكتي هاكرت امو اهظع
 انل تبعك دقو هشيعرمو كرويك سيدقلا ةمدخ يف نوفقاو انراهنو ادليل امئد اننال كروبك

 تلضو انتراقح زاخو ىطنلا ةيمور يف نأ موهفم هنأ نالاو هنوضقل متنا انل لغش يا هناب

 دالباا نم دإب يف ةب رصم رسخي نييحيسملانم دحا اك رت ام نينس ردقله هناي ةديعب دالب ىلا
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 تاكلا نامالا ىلا اني اديور.مهباذتجا ىلا لئاسولا داجياو نع عنان

 لع .انارطم.تمسترا انيح نم ينا » لاق ذا هإفاسر ضعب يف جّرص اك

 يشلا مهدايعاتلطباو :تاواصلانم نيمورح لا ةقئارالا ءامما تعفر ةسينكلا

 ورحلا.ةقطارالا ءامسا ىلع ةماقم تناك يلا حباذملا نم مروص تمفرو

 || ندتاما لك" تغتشو[كيظنو :نيمظعم نيسيدق ءامما ىلع اهتساركو

 !انتما) تاسادقلا ناك ناو ةيدرولا ناك نا يلح يبكأس انعام دئاوع نوفرعت نالاو
 بوبالا يف نيئس ردقله انل راص مويلاو ةسيكلا دئاوعب .ةقلعتملا رومالا عينج ناك ناو

 ًائيش مهنم اندرا ام ةيكري رطبلا يف ناك ناو ةيناي رفملا يف ناك ناو ادةينارطم يف ناك
 .اه ملعو ملعب يلع ةميظع ةبحح مهانيبحو دئاوعلا هذهب نوكسمتم متنا ببس يال محلانلق
 وفن ىوه ىلع اوماق دف ٠٠ اناخا اي نرالاو ةيحيملا فئاوطلا رئاس نم دوهشو دالب.

 و يضاقلاو مهنايعا ىلا سرق فلاو بلح اشابل سرق فلا اوطعاو بلح اره اش

 2و اندحو.بلح يف كرِطب ٠٠ ٠ سنكروك كري رطبلا اذه نم ممل اولاق ءارقفلاو ناسقلا
 رسلا ةفئاط "لك د دع ةمولعم مهرابخاتراصف.قرولا اهعسي ام اهانبتك اذا بلح يف ءايشا

 أرم مبعم ريصو بلحل حر غال نولوقي اوقبو هي رايتخالاو ةنبكلاو ني راطملا انيلع اوميقو .

 ر.نا نيرئاح انيقب نحنو ىتش اسايكاو اميظع الام مرسخو ةاضقلاو ماكحلاو اشايلا ماما

 رسلاةفئاط .ددع ةشدع انل ىقبب ام حرن مل ناو ائمأرمو انلمس فالخ ةميظع رئاسخ ممل ريصير

 ,اهيجاونو.نيدرام يف ٍيظع نوعاط راص.دق ةنسلا هذه يف هنا اولمعا.م ٠ ماصخ.ريصيو.

 .ا.يفوت هتباهن .يسو نارفعزلا ريد يف كذيملتو كعناص ىبموم سامشلا انوخا يفوت هئدب
 01 اه.نمو + نوعاطلا. از رهشإ ٍةعب راحت راص نكلو.٠ لصوملا يفايعشا ساعشلا

 سوي سامشو يركز اجاوخو لادبع انح اجاوخو ناحوتو نوكلم سامش متوخا نوكرابمل
 ءاساجاوخو سجرج سام .«رهسو .ادح اجاوخو ليلخ اجاوخو يور قحسا اجاوخو
 وعمش نازطملا .انوخا اضياو ٠ ك.دي نولبقي ةيرايتخالا يقاب عم بوقعي سقو عوشي يروخو
 ةيناحورلا ةلبقلا كيٍدهي نادلكلا نارطم وهو

 تيبرو سينوأ كرابملا خالا ىلا ىمظعلا ةيمور يلا
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 ىرخاتادابعو ةبدرولا هدمس ةداع مل تعصوو : ةعماجلا ةعببلا ةداع بحو

 عيمج ديعو تيسديسلا دسجلا ديع ممل تّترو ةذيتاللا ةعيلا نم ةسبتن
 نلرامالاب داحتالا نم مياتتلاب | كا 5 كلذزك بثشرورارلعا) سناب

 لصوملاو ركب رايدو اهرلا يف هئاصخلا ىلا ةبتاكملا نم اضيارتفي لو )١( ىيلئاك
 قايدشلا ىمسي اهرلا يف هل قبدص هابلف ميوقلا نايالا ىل 3 اهريغ
 نيلسرملا ءاعوانو هملعتب 85 ىدتما 6 هودح ودحب ناكو ىيصوملا ان

 كالذو هللا ممتف نب سأيلا سقلا همسا ركبرايدب .نرايرسلا هوجو نم نهأك

 لل هوعفرف نام نيلسملا لا

 كارم ال1 رق ناجل ةئقاس رقي هلق كم و هداج سيخ هللا لل

 دالبلا فين موسي ذخاو ركب رايد رداغ نجسلا نم هجورخ ةعاس نمو ةمارغ
 7 نك كد كسلا ءانعلا دعبو 2 نييدلا نم هيلع يراك ءافيال انا 2

 يذلاوهو ةينادلكلاو ةينايرسلا ةغللانامجرت ةفيظو دلق ثيح ةيءور ىلا لوصو
 ليئاخيم ديسلا ةرظانم تحت (؟) ؟ا/40/ ةنس ةيناث ينايرسلا يحمتالا عب

 ليئاخيم نارطملا هدشراف ي دصلا ميدربا سيلفا نارطملا مدق 1771 ةنسو

 نارظملا 'روضحي رس ررق مث هيدل ماع ًافارتعا فرتعاو كيلئاكلا ناميالاب رق

 نراهالا ةروص ءارذعلا ةئوقياو بيلصلا دوع ةريخذ ماما ةسينكلا يف ليئاخ
 هدهعب ثكن كبللا ىلا ةتدوع ىدل هنكلو (*) ةقطرحلا نم ”لحلا لانو ىكلئاك

 مو 86 ص ةفرشلا ريدب ظوفحلا هيبتاكم لج .نع 0

 17٠١| ةنسزومت ٠5 خيراتب ةفرششلا ريد ةنازخ يف لاسر نع ؟١

 ةفرشلا ريد ةنازخ يف ظوفحلا ١/الا ةئس هداقتعا كص نع "
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 هباعصا ضعب نم ةايح ةيسوقعبلا ىلا دتراو

 الا راهجا ىف لهأّتلا نم ةدئاف ال نا ليئاخيم نارطملا ىار الو 4

 | ريك روك كريرطبلا ةهجاوملم مزعف ةعاجمت نود داهج ال ناو ىكيلثاكلا

 دف ةسمامشلاو سوسفلانم هتعث لها هيلا عمجو لاملاب علوم ناك هنال ةيده هل

 نيدرام ىلا 1775 ةنس هجوتف ةيغبلا لينل اهذاختا يغبني ىتلا لئاسولا ىلع

 د ىلا هلوصو تسداو ٠ ةنع ائان راب سجرج نب فسوي يروخلا بصن نا

 سر دق ةيكيلثاكلا دئاوعلا نا ه حرميو كري رطبلا لماجي قفط نارفعزلا

 .اط نوذبني و نورفني مهتموأقم ىلا هريغ وا وه دمع اذاف نييبلحلا لوقع يف

 يناير. سقطلا ميسارم الو ناميالا شضقاتت ال دئاوعلا كالت نا نع الضف

 .اف ٠ ةيكيلثاكلا ةثايدلاب راهجالاب هل نذأي نا اسمتلم ةيدملا هلبس ث ٠ اهديكرت

 01 117 كارلو [ئزام زل ةمافالا لع اهنبم ريجاو ةيدملا كريرطبا
 دخيو كري رطبلا راوجي ةلزعلا يف سدقي نينس عب رأ نم وحن مث ماقاف هتيشربا
 ل دز هلا ناحناف-سانلابةاشرا هب أد ناك و ٠ نلح نم هب ءاج يذلا سامشلا
 ولذِب قاتسو يلصولا يدنه نابرلا ةماتم مين رك نابهرلا نمو دإبلا لها

 ديهشلا مأنهب وأم د لع اير كلذ دسب أ ينلاوهو ١1 ةدع تا

 ر رطبلا فلخ ىذلا وخو بلعثلاب فور هما ينيدراملا عوسل نب ىتم نأ ارطملاو

 محأ الف ٠ هورح ليئاخيم ديسلل اودع ىعصاو ةيعرش ريغ ةفالخ سك 9

 ١ هحزيل ماحلا ىلا هفرصي نا كشواو يضغو درح نارطملا لمعب كري رطبلا

 ع ىذخي ناكو 000 أغ متغاف بعصلا ةعلقلا نجيم
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 فعضي و صني ىرسلا هنيع رون ذخاو ٠ هلقع يف شيوشتلا ن
 نا ١10010 هل ا نارا نيف ثرتكي لف كريرطبلا اما 19

 لاو ماحلا ىلا مهيلع ىركشلا اوعفرف نارطملا راصنا اويعزي نا بلحي هئالك

 يروا اهسالو مثرباكاو نيقي رفلا ةنهك ىلع ضيقلا ءاقلاب رما ماحلا نا ىلارما
 بنان راخح فسوي يروخلاو كريرطبلا ىلكو يتكلا أنح يرولاو ىسو

 سدح عي ةبماق اوجزف يدصلا فسوب يرولاو نابلس يروخلا 5 نارلع

 حاصلا سانأ طسوتف ٠ طونقلا ىلا قيضلا معلب ىتَح ةريثك أمايا هيف اولظ كلام

 .ةءجرهبقعت نا تاهيهاخوسر ممرثكا بواقيف ؤسر دق يكيلئاكلادقتعملانا اولاق
 كا ار مماقفتا و انحو ىموم ناي رو | نعذاف رئاسملا وءاصخلا ميل

 انح يروخلا بتكلي ةسيئكلا يف ةلمج ةالصلاو هيلا اوضنالا لع ليئاخيم نارطل
 1 فا يول رست ر ةكلا اا عاش مقوو قافتالا ةروم

 اولخ دو سيلا نم زومت "ا/يناوقلطاف ٠ اهئارجابد إبلا نايعا دهعتو يلاولانميدلرويب.

 قافتالا ىلع تابثلاو دادولا ظفح ىلع اضعب مهضعب نيضرح ماع روبحي ةسينك

 نلعي نا نيدرام ين كريرطبلا ىدل .ذئنيح ناك يذلا نارطملا ىلا اوبتك

 ءالكو متعام نكلو تراك يا نم لجو وا فوخ نود ةكلشكلا ىلا هزايج
 كريرطبلا ةيرون عمج انح يروخلا نا ُّط مثدعو اوثكن نا كري رطب
 ةيسدقلا يناوالا ضعب مثدنع نهرو نيلسملا نم هنادتسا اغلبم اهلا مغ

 بآ ةرغ خيراتب اودفواف ةنبكلا ةيقب اما ٠ هكري رطب ىلا ًاراف لاملاب فرصنا

 . كرم نيعش ءاهزو ةنبكلا نم ةرشع ءامما اهيلع عقوم كري رطبلا ىلا ةلاس

6 



 قافشالاو قفولا ديطوتو ملصلا كل كاريكا 0 ىقلا) ةلئارغلا

 'خبم نارطملا ناكو ٠ ةيناسفنلا براملا ليس ىف: نقعبت الثل نيم ناوما

 أعفن دجي لف هعابتا ىلع هنحيو قافتالا تاذ ديبات يف هعانقال هعسو لذب

 7/0 1 نآرطلا ىلا ازتعك نيكلناكلا قاف: اذه ادعامو:

 متيال هنا : مهاجاف منو وش ربديل بلح ىلا هنومدقتسي ٍنانبل يف ناكو

 هنوسأقيام ىلع هفسا محل نيبو نيتم رضص ىلع مهتابث دعب الا مهيلا ريصملا نم

 اوع اولطبي و مهسقط ىلع اوظفاحي نا سوسقلا يصو مب ٠ لهاجلا كريرطبلا

 لكلا هي « يد ساك » مبظفل لثم ةنراوملا سقط نع مهضعب اهثدحتسا

 اعمح ةفئاطلل أيماح هايا مذاختاو عوسي باقل دبعتلا ِض مهثحو * يرهوجلا

 3 ليكت هاا مهلا بلطو ليما ريصلا ىلع مهصرت وهو هتلاسر متخ م

 « مهلا دفوأ هنأ مثربخا ىرخأ لاني فو 1 مغرلا مارفا رامريد حبذمو ةعد |

 دزلا نوعمجيو هتحاح يف نورظني مماسع زابخ سجرج سلا مارفا رام ريد

 ومزتلياوناك ىتلاةيرونلا ادعام اشرغ نيسمخ هل اوعمجم ٠ هل ةيوبالا قوقحلا يا

 .ض يف مهنا اورذتعاو سدقلا نارطملو ة:سلك كرب رطبلل نوملي امو هل اهئادأب
 ل ةلاممر ليئاخيم دييلا مسمأ َتفاو انمدقام لعلاوحالا تناك اهفو

 اندركلا عيقوتب.سشع عبارلا سيلفا ابأبلا نم ةينوشركلاو ةينايرسلاب ةعوبطم
 اهجالا لع هضي رحب احلام 177 ةنس خيرأتب ان سيئر نحف

 ا/] لح كه 5 5 قايدشلا وه نيعقوملا دحا ثسح ةفرشلا ريد احق ادار ١

 مويلا يتوراملا ىرذ

 ةفرششلا ريد ةبفكم يف ىتش خسن ةلاسرلا هذه نم ١
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 نيتعيبطلاو ينامورلا ربما ةسائر تابثا يف ةحيرص تانيب اهيفو ةيكيلثاكلا ةنايدلل

 لوالا نوال سموطل ايفاو احرش مظعالا ريما اهيف جرداو حيسملا ديسلا

 دقتعملا تبثاو هتعدب هيف 0 اخيطوا ىلا ههجو ناك ىذلا ينامورلا ريل

 توصب ءابالا فتع ىنودقلخلا 0 ءىرق الو ٠ ميه

 ددالاج .سرطب ملكت دقلا» لسرلاو ءابالا .:ناماوه اذه : نيلثاق دحا

 لا يم اا ف تانيرشع عبار سهلا ةاسر يف ناك

 0 ا ةعئاللا هيي كلا عم اودحتا ام اذا نايرسلا ةعامج ىلع دوعي يذ

 ليئاخيم ديسلا فدع سكر وك كري رطبلا يعمسم ةلاسرلا ربخ غلب الف ٠ جيس
 59 هناصو اريص نارطملا محلا ىلاعت هنا ريغ ٠ كالملاب ةدغوتو ًاديدش اف

 .ىلح .ىلا تنفق .نارفعإلا ريد نم:رارفلا ىلا اليبس هل حتفو كرب رطبلا .دئاك

 ىلا عرف 19/4 ةنس نوناك لئاوا هي هتيعر ىلا هلوصو ناكو ٠١
 :نيلسرملاو سوريلقالا عم اهرباك او ل ءاوطلا ءاسؤرو سعشلا هئان

 ناعا اهيلع ملطاو مظعالا ربحلا ةلاسر نع ثمحلا زاد املو ٠ نيسبوبكلا اهنا

 هيلع يدعتي السك يعشلا ةمالس ىلع اصرح هنكلو ياموزا ئم مركلل عوضخل

 كرو :ةسيكلا لدي نا نود ”الوا هببأ تيب يف - ناعأر هببس كري رطب

 ديسلا روضحي 1775 ةنس لوالا نونأك 15 يف ةينابرالا ناعالا ةروصب هرار

 قر هسا ع الكر ناك ذا مورلا نارطمم عوب 0

 .اههريغو نييشوبكلا سيئر نوطنا هبالاو كيلثاكلا نايرسلا ةفئاطل ربدملا يس-
 روك ذملا ديسلا دي ىرم لجلا لبتقاف ٠ يعشلاو سوريلقالا نم نيمدقتملا

 ىلا هناما .ةروص دفوا ةلفحلا:دعب و نوطنا بالا ىدل ماعلا نارتعالا .كفرتع
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 .هداحتا رابخا اهيف اوعفر مهيلا راشملا ءاسور لا نم بتك عم يلوسرلا يمركل

 هسو ٠ كيلثاكلا نايرسلا لع ىلح ةينار امميف هدييأت او ِلطو ينامورلا يسركلا

 ْغ خيرات كاذو ةنامورلا ةدسلل يق ناقب (باتك اشيا ليئاخيم نارطملا

 باخ سويسوئويد مجتسادق دإو كرا : لاق هيفو الاله 0

 يبلاب هداحتا نالعال ةقئافلا ةيملالا ةمعنلا هتكرح دق ٠١ ٠ بلح ىف ينايرسلا
 | ]3 طاتترالاو, نسدقملا . كلناكلا .ىرامألا . قانتعاو ةعماجلا ةدحاولا
 النو ذا نألا ىحمئابش ذنم هيلا احاترم تراكي ذلا ىناموزلا 7 0
 ع )١( يدلاو راد يف ميقم الاح اناو ٠٠٠ رمالا اذه نالتعا ىلع هتمعنب ىلاعت

 عض او ةرهاطلا كتكر باهساو ماضر نالتعا ديطو لمأب ًاراظحتم دارفنا

 سساومل ندل نم ةيربلا ةأربلا هتدرو ةديده ريغ ةدم داعبو « مراظنا ا

 دنكب ورب سيئر نم بتك اهعمو 1775 ةنس ناري زح ؟ ؟يف اهخيراتو سداسلا

 ينأيام درون مظعالا ربحلا هيلا بتكام ةلمج نمو
 اللد لع راونالا ابا برلا 27 كلاما روتسدبو كتلاسرب انحرف دقل»

 00 1 5 تيعد :كانإنلع ىوطلا كبطمتو ايحور كفلاصتو كلبقتف
 « ةسدقلا ةميبلا ناك را نم انكر مثريظن تيحضاف اوعضخ اك تعضخو

 !اذ نمو ٠ اجاتو اتاخو ردص بيلصو ةيربح ةلح هيلا لسرا هنا من
 اكو سدقملا عمجما ناأجرت ظ راجج سويسونويد سلا ليئاخيم ديسلا 1 اقا نيحلا

 هيلا هلسرا كصب كالذو هيمور يف هنع
 هطول سس

 باحب كنملفلا ةيلصنق نامحرت ةفيظو َلَع الصاج ههلا ةمعن سامشلا هدلاو ناك ١
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 كلاب لصعلا

 هنالعا - هيلع كيلثاكلا باصتعا - لح ىلا د 4

 مرحلا هتعاذا  اًبئاخ هتدوع  ةكحا ماما اًبئان ليئاخيم ديسلا ديبأت اغر

 هرشن ٠١4 ديتفللاةروص--ليئاخيم ديسلا دينفت ١ 7١ليئاخيم ديبسلا ىلع
 عمجلا خيب وت - لاهجلا ملعتو سقطلا بتكب هءوادتعا

 هماصخ لاح ىلأ همو دق -ىسدق فسوي ديبسلل
 نيمقملا رابخا ٠١6 كري رطبلا ةيجم

 مغرلا مارفارامريدب

 نارطملا ناب بلا هغلب امدنمف كلاثلا سكروك كزيرطبلا اما

 افوفحم بلح ىلا عراسو ابضغ رعتسا بعشلا هعبتو كيلئاكلا نامالاب ره
 دشا مهب لكني و ةيعرلاو يعارلا نم مقتني نا امزاع نايهرو سوسق نم بك
 كيلاو الاله ةنس رايا؟؟ ىف مقاولا 52 ةعملا مويابيلا هلوخد ناكر لك

 ماوس انامل ىلا اب يف ددصلا اذهب ليئاخيم ديسلا بتك

 كلر راسل نإ د ل اك زال اد انك يذلا طال 015 لاق فا

 نأ كرازون ل اك نط ةنيككل اهو ىلع ينك نا مارق نوح

 0 سنكو مههلع ىكتشاو ةالصلا يف هعم كارتشالا ىلع ةنبكلا هرك

 رسلا عم هيلع بضتعا مت (1) ةمج رئاسخ كلذ انفلك دقو ٠ نيفنخم نولا

 - موصرب موصرب نوحصي 00 يف هءارو نوفوطي اوناك نايبصلا نا ليق ١
 غرف تراص دق بلخ بالكن أك: لوقي هتيشاح ىلا تفنلاف جبنت تذخاو بالكلا

 ةفرشلا ريد ةصاخ هبيتتاكم لج نع ؟١
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 يعاو يتفملاو يضاقلا اودصقو ةنراوملاو نمرالاو مورلا نمنويكيلثاكلا كل 5-9

 أل ثاذحا نم لعال هنا ذا هرقم ىلا كري رلعلا ةداعا مبيلا اولطو نيملسملا

 ظصم مادق ةكحملا ىف ررقي نا كريرطبلا رطضاف مل وس ىلا اوباجاف ىدغتلاو

 ل اتااغم 0 هورج ليئاخيم نارطللا ماقا دق هنا ذإبلا .نايعاو يماقلا
 ال0 1 تتار ارتزا هيفي ةققو بعشلا نمر ذخاو اهفاقؤاو بحة تدك

 ٍطعاو سدقلا تارطمل أشرغ نيعبسو ةسمخو هي رون:شرغ ةيامسمخ ةنس لك
 الاله ةحبسسم ) ١١89 ةنس ةناثاىدامح ١5 ىف ذاعرش ًامالعا يماقلا

 ما اخ ةقئصب نيدرام#ىلا ذاع لاونملا كلذ لعو كري رطبلا رارفال اديبأت
 دنو الا اهرلا ىلا لصوام هنا ريغكللذ ءارج نم ةلئاط رئاسخ نييكيلثاكلا فلكو

 ابت ىبسو يتشلا اخيم هامسو ليئاخيم نارطملا ىلع مرحلا قلطافر رقام ىلع
 لستلاب كلذ ليئاخيم ديسلا لبقف تايشربالا ميج يف كلذ ا اجنرف

 د>اس يربيل تاهجلا ىف نييكيلثاكلا ن .ايرسسلا ىلا ةلاسر رطسي نا ىأر مث لحلاو

 : فرصتب هلاسرلا ةخسن كِيلاو ءارتفالا نم هبعشو

 ريلثاق اذبسب ؟توريعي اوذخا سانلا ضعب نا انغاب دقف دعب امأ» ٠١

 لا اه اذا جذسلا موتي الئلذ ٠ هناما ريغو ايحنرف راص ليئاخيم نارطملا نا

 ضقت ترا بحاول نم انيأر بااثلا نوكار اشف مهنم زك الا َس مالكا اده

 طئاصخ هبشتو ايزت اذا هريغ ىلا ناسنالا بستي الوا لوقنف لوالا يرتفلا

 نعنت“ الو _هطيئربلا -نسل اندإقث الف جنرغلا.ءايزاب يزتن ملاتنا-لاحلاو-:هدئاوعو

 5 دنع ناك اك هتثيه لع قاب :ليئاخيم نارطملا امئاو : مهسوط الو مثدئاوع
 ا لع ٠ ..ناهعقت الو ةدائ ز:الب تناك © ةناينزش ابل 0ك انتعأو انسعلم لود
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 كذمعا انا مهوقب لفطلا نوذمعي مث :ريملا لعنمنو ريطفلا ىلع نوسّدقب جنرغ

 *هب هنهدن نحنو سدقملا تيزلاب دمملا نونهدي ال مث : نالف دمعي انلوقب نحن
 دعب الاح نحنو هرمع نم ةرشع ةيناثلا ةنسلاوحمن تدشتلا رس ذمعملا نوحنم م

 «نيمدقلا ىتح هرتست ةليوط اندنعو ندبلا يطغت ال مثدنعساّدقلا ةلح ٠ ذاع

 لل اس رياك كو
 ءارذعلا رمل ماركا تبسلا موي كاسما ثدنع٠ ميدقلا قسنلا ىلع انباسحو امو

 موصلا ءيدتبي ٠ نايرسلا دايعا نع فلتخم جنرفلا دايعا ٠ ءاعبرالا اندنع
 ةنمزالا موص فرعن ال نحن ٠ ءاعب رالا موي مثدنعو نينثالا موي اندنع ريك

 ضرفلا ةالص ٠ ىونين موص يا هثوعابلا موص نوفرعي ال جنرفلا نا أك ةعبرال

 اينرف انتيعسل ىلع هلمحي ملاندض نرا لصاحلاو ٠ رخآآ عون مثدنعو عون اندش
 لهجلاو ةوادعلا ىو

 اهيلا يتنت دوهيلاو ىراصنلا نم ىتُش بهاذم نا لوقت دقتعلا ىلا ًارظنو

 فوقسملاو هيللاو زيلكنألاو كنلعلا دالبغي مهو جنرف مسأب مهلك ةمج بوعم

 ميسا نم ةقتشم جن رق ةلك نأ مخل اول كرغدو لاغتربلاو ارسي وسو ايسورب

 نم نمرالاو يلمورلا نم مررلاو أي روسمسا نم ةقتشم نايرس ةلك نا امابجور

 ؟ أحنرف انبيقلتب انوبسن فئاوطلا هذه نم ةيا ىلا ىرتايف ٠ةينمر

 ناك دفل : لوقتف ينوديقلالا عمجملا انلوبقل ترف مسساب انبقلت ناكاذا اما
 يتلا ةينوديفلخ يف مأتلا منجلا اذه نال امور انوعدي نا حيحصلا ىلا برقال

 دالب نم ممجحا اذه ءأبآ رثكاو : يرك يضاق موبلا ال لاقيو مورلا دالب 3

 انل ةيمستلا هذه ببس اف٠ابابلا باون ريغجنرفلا نم مهنيب سيل قرشلاو مور
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 رثلا نم ةيلعلا ةلودلا زازتعتا اوفرع نا كلذورءانل عراطر معي قرب

 لا ىشو اك انيلع اههضغ اوجيبي ىل هب انوبقلف : يبرملا يندملا ىنعلاب مهعساو

 'رصيقل ةيزملا ىلعت نا عني اذه نا نيلئاق حيسلاب الب
 الإ ماجا مندل لما اننا نيارقوفملا م را يفت تالي انا

 .: اهديدوي أضيا وهو عبارلا عمجملا تبثي عماجملا كلت مملعت ناكل ان كلم

 اي/وي لب تالت ضقني ام !هيف سيل هنال هدعب يبا عماجتا لبقن هعمو اضيا هلبقت
 ٠ تناك ىتلا ةيحلالا : نيثعيبطلاب لوقلاو ينامورلا ربحلا ةسائر اماو الا

 © نآلا نييضفلا لبقنف : دسجت املهل نبالا اهذختا ىتلا ةناسنالاو : لزالا
 هت يسح اهديوتو ا دهشت نيثدحملا ءارآ نم ةلاسلا ةمدقلا انتفئاط

 20 ةبال ا ةيدكلا

 ,واج : هنيد ( ريغ ) بلق ليئاخيم نارطملا نا دحا لاق اذاف هيلعو
 امش مسترا هيلعو يلوسرلا نامالا اذه يف "ىبرتو أشن روكذملا نارطملا نا

 :رابا نع 'تبلق الو ريغتا مل ينال ٠ توميو ايحي اضيا هيلعو انارطمو انهاكو
 قاقشلا دهعل نيقباسلا انتنئاط ةنفالم نامبا نعالو رابطالا هلسرو مسيسملا

 كن 170 ةنس يناثلا نوناك ؟5 خيراتب ةلاسرلا هذه تبتكالف ٠١
 مخ لصو ثيح قشمدو اهرلاو لضرب نيدرامو بلح يف اهخسن نارطلملا

 ظ )١( ىملظلا همرح

 ” للاكل فئاوطلا رئاس عم ةدوم يف بلح ليئاخيم نارطملا ثبلو

 ضرحيث ةديرف ةريغب اهقح ىلع اهميقي هتعبب سوقط ع ًاصيرح ناكو' مورلا اس
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 نا 0 ذي وهو اهتاقوا يفتاولصلا ةيقب و ليللا ةالصةوالنل رهسلا لع سريلقا

 اهلعتكلذو ٠ ظعولا نم غرف الك ةالصال هذيمالتب درفني ناك أضيا عوسي بر
 ةحبستلا دعب ىلا ةولصلا ىلا هئيحم را نم ناهيك ل متحو ' هاشم |

 لصتلا ينايرسلا سقطلل ةنايصو )١( ٠ مويلا كلذ يف سادقلا نم عنمي ارح

 نرهاكلا هولتي نا يغبني ام لك خاسنتساب ىنتعا رييغتلا نم لسرلا ىلا هده
 ممجلا لع هضرعو نامزلا رم ىلع هب لمعي أ.وتسد ىقي ل سادقلا يف سامشلا

 دحالا مايا نينموملا عمجي ليئاخيم نارطملا نك اذه !دع امو (؟) عبطال سدقل

 لا لملاك الا ع نال دل حلا ةتارخلا ةيئل ادلخا ١

 أدح يروحلا كلذك ىمسيو ) :ناجرم انحوي يروخلا فلصت نم عمجما سيئر لانيدرك

 : يئأيام:يعكف ةسدقملا دئاوعلاب فنتساف هيعار لع رسج .يذلا هتنبك دحا ( هاش دار

 ةرارلاو كلا ةققسا نع شو ساكلا حسم ال |(لامتس ا طل 1 لوا ر

 مسر نم كراكو سادق لكل تيلبطلا عضوب فختسا ( (بياث ) اهضوع ةناتك لع
 ظشكي ( اعبار ) هريخيتو فقسالا دي ليبقت نم عنتما ( اًقلاث ) سواردنا كري رطب
 يس تاسيدقتلا دعب هيتيكرب مكريال ( (سماخ ) اهنم عوبطملا فصنلا لع سدقبو ةنابرق
 ىلصي و يشمي وهو نيبصتنم ىلصن نحن ( اسداس ) اريسي ةدحاو اهلك ب لب صولا ةيلب

 موص نا ىدان ( نماث ) ضرفلا ةوالثب نوءزئليال, نينوفايدلا نا لع ( عباس ) كلكش
 اهدعب نيذلاو سرطبو سواردنا نيب وابوطلا دبع ذنم اظوفحم نآك دقو جاو ريغ ىون

 ديسلا لع راشا هترضحو لاشلا نم اندنعنوكي فقسالا هسبلي يذلا يكسالا نأ( انسان

 فقسالل ةلدبلا سجن م اندنعةفدصملا نوكت ( ًارشاع ) ريرحلا نم هذختي نايمدق فس
 لع ( رشع يداح ) اًضيانيجورتملا نوكت نا ديري هترضحو هكسنل لوئبلايروخل اهب حمس
 زومت 1-١5 ؟ددع ةفرشلا ريد لج نع ٠انسقطل ًانالخ نوريملاب تونبكلل حشرتملا نهدي ن

 ١ الالال ةنس "6 ددعو ١الالا ةنس ١ ددع

 بجي ةيالقلا ةبتكم يف ةظوفحم باتكلا اذه ةجسن "
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 هنواهجي ام هسفنبمهملعي و رابكلا ْعاالوا نايبصلا : افوفصمهفصيف ٠ ديعلاو

 اف ةبوانملاب هلثم اولمعي نا ةنبكلا رماي مث ٠ ةينيدلا ضئارفلاو نامالا روما

 لا لوح هراغصو يليئارسالا ب شلا عامتجاب ءيبش هبشا عاتجالا كلذةئيه
 دارفأ عمج ذا اهتح للع ةيرونلا ال لاقي يتلا ةيوعارلا ةرايزلا يدوي نآكو

 انتلاو فارتعالا لع مهضرحي و مدشريف ةيكلا نم نيننا قف اهدقعنل ةاكاع

 لقتني و هرتفد يف مثءامسا بكي مث (1) هل فارتعالا نومدقي نم لع مهلديو

 ٠ مثريغ ةرايز

 ءايس تراضؤ ١74 ةتساوحن ىفوت دق هورج“شانركش نارطملا ناكو

 .لئاكلاحاجتلا رابخا هيلا تلصتاف ٠ نانبلب ميقملاومدق فسوي ديسلاىلا ةفئاطلا

 دعب ريكا ودع كارح هلوصو ىدلو 1777 ةنس راذا رهش يف اهيلا مدقق بلحي

 ال يعرشلا نارظملا هناب يع دي نا راوكدلا يسال اسوس ف: نيدسفلا

 | ناجرم انح يروخلا هرهصنبو هب بصعتلا 3 غلبو ليئاخيم نارطملا نود

 الذ ريغىلا ةقطاره فصن هعم نيكلثكتملاو ليئاخيم نارطملا نايكي انك امن

 لم كلذ نم ثدخ (؟) هبلق يف لازي ال موصرب نا لوقي مهضعب نأك لب

 17171 ةنس ناريزح ١ هلئاسر لج نع..١

 م با مراتب ليئاخي“ نارطملا اهبنكةلاسر نم ةذبن لقتن نا انبه ان ردجي ؟
 :-روخلا هب ةمهتا أممدسفن ءيربد ل هيموزب راجح سويسونويد ييرودلا ءلبيكو ىلا ا

 راك ذم ةسينكلا يف اسايث تمدخ يا : لاق امهريغو يبمدق فسؤوي ديسلاو ناجرم انح
 هغب ةمدحلا هذهب اكلاس تررتساو انوفايد مت اينوناق ابهار ترص مث ةئس ةرشع عب را يرم
 هاسر دعب.و ائهاك مسترا نا تيضترا ىلك مازتلاب و ٠نيرشعلاو ةسداسلا ةنسلا ىلا مول

 ءابرا نم موي نيعب راوحت تركست ةسينكلا نا ىتح ةميظع تادابلطضا ينتباصا ليلقب
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 500 سويطانغا نارطملاو نال نويشوكلا نولي : هع ريثك

 قحي ةيبلحلا ةيعرلا في فرصنلا نا نواوي اوناكف بعشلا مومعو سوريلفال

 مارد اهلجال تفلكت نا دعب ةسيدكلا تحتتف مركلا يدلاو يعسو هللا ةنوعمب !ريخاو نوي
 يولسو يريبدت نسح ةنبكلاو بعشلا رظن املو ٠ اهتيناع يتلا ةريثكلا باعتالا ادع ةرف

 كريرطبلل اًضرع اوررحو ةسينكلل سيئر ينوبختتا ةقطارطلاو نويكيلثاكلا يا عيمجل
 يناذ تهركا روبجلا ريخ لجالو مهتءلط لوبقب روكذملا ينمزلاف كلذ هنم نويلطي يكيتار١
 تفقث ةدملا هذه يفو ةيدكلا لع اسأرتمو اًثهاك فصنو نينس عبس تررقمساو لوبقلا

 ينريصو هيلا ينرضحاف كريرطبلا لسرا مث ادج ةربتعم ةبسينكلا روما نم 0

 دحاو مفبو نويكيلثاكلاو ةقطارالا بعشلا عمشجا هدم دعبو سوكسأ يروخ : يرو

 نا ةجاحلب هم نوبلطي هيف يلوقعيلا كري رطبلا ىلا هولسراو عيمجا نم ًاتذع ًاضرع اورر
 حاملالا نكلو !دلكت يبا مهيلط كريرطبلا ىلع ضرع الف ٠ بلح يمرك ىلع اًنارطم ينعم
 يتلا ةسائرلا لق نموجنال يدوهحم لك تلذبف يتماسر ىلع ةفقاسالا عيمح قفتا بعش

 تاجردلا لك تمدخ نا دعب مهتبغرا ناعذالاب ينوبصغ حاحلالاب مهنكلو اهل هوغككي تس
 سيئر ينماقا بلح لَ انارطم كرطبلا ينعمر نا دعبو ٠ نيناوقلا بجومب ةربتعم ةمد
 ددصو كبنلاو صيمحو ةامحو سلبارط كيدي تحن لعجو هدي نم دنس بجومي ةفقأم

 نايا رام ريد مت ةينرطم يمرك وه يذلا يشبحلا ىسوم رام ريد متاالايا عيمجو نيتي رقلا
 هدلو يكيتارالا كري رطبلا ىدل انرابتعا رادقم وه اذهف ٠ ةينارطم يسرك ًاًضياوه يذ

 ناميالاب أ راهج يفارتعاو فرطلا اذه ىلايروضح لبق يئنا لب طقف اذه سيلو انبعش عين
 نا داراو ملشروا ةيئارطم حاحلاب يلع ضرعا روكذلا كريرطبلا دنع تنك انيح يكيلثاك

 فرشا هب اضرم ضرم هدنع تنك املو ٠ اذه نماًئيش لبقا ]ف (قيلئاج يا انايرفم ين ريس
 هذه عيمح ”تضفرف ةبك ري رطبلل ينوبختتا دحاو مفبو ًاعيمج ةفقاسالا عمتجاف توملا يل

 ديطولا يقايتشاو ىتبغر لجال اهلك ياما ةعوضومتناكى تلا تاماركلا هذه تاذرو ءايشا
 نينسلايف ءديطوتو هسيسأتب تدهتجا تلك دق يذلا سدقملا يكيلثاكلا ناميالاب داحتالا ل
 0 نإ ( ةفرشلا ريد تالج عجار )ما ٠٠١ ةمدقت
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 راوملا نارام يركش سويناسرا عم نويسيسنرفلا نابهرلا اما ٠ ليئاخيم ديسلل
 'راكو يمدق فسوي نازطلل قحي هناب نوعادي اوناكف ناجرم انح يروخلاو
 0 دكت هيلع نوعي نويسدقلاناننخرلا امسالو ناجرم انحتوي ىروخلا

 | ةميب يف ةمدق اهنوك عم ةيقوطره دئاوع كلت نا اوعأدا لب ينايرسلا سقطلا
 موسقو فئاوطلا ءاسور نم ريثك و سدقملا عمجملا ىلا ىوعدلا تءفرف ٠ ةعماجا
 لا © ة رهو * هصولخو هتريغو هتماقتساب اودهشو ليئاخيم نارطملا نع اوعفاد

 راتب ةضيرع ليئاخيم نارطملا قي سدقملا عمجمل لا ابوح ىلابيطتاوللا

 اسوي يروا: مثو نايرسلا ا ةما 00 ةليدم 10777 ةنسزومت

 رولا ىدموم يروخلاو يلفروالا بوهعد يروخلاو ل :وطناىر وحْلاَو راجح 2

 8 راقلا| سفلاو هلودتسا انحبنتقلاو ىلصوملا ايركز.سقلاو ابخ نجيرج
 لاثلا هور هناا ةملا قئآياخل او نسجت ويقلاو ةراشب: نتقلاو هئادبغ سملاو

 هارب |ساهشلاو هللادبع ىجرج سامشلاو ىجزاي سجرجسامشلاو يصمم هللارصن

 ءايلاو رهاض سايلاو زمرق فسويو لاف ليئاربجو هورج ليئاربجو ناحم
 رصوم نوطناو راديرس فسويو عوشب فسويؤ ىلوباتسا هللا ةلعنو هورج

 (1) سومعسان هللارصنو

 ١ يمدق فسوي ديسلا مقي نا متح كلذب يلوسرلا يمركلا مع ناالو

 زت امئاف ىلح ادعام نايرسلار ”اس نأشب هزم نم ينتعيو نانبلب مارفا رأه ريد

 ,يدلا ىلا يسدق فسوي ديسلا 0 دئذيح * : يعرشلا اهيعار ليئاخيم ديسلل

 000 1 1 زل رثللا كصق نا رع انحوي يروخلاو
 ةفرشلا ريد يف ظوفحلا ليئاخيم نارطملا لج نع ١
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 ىلا داع كلذ دعبو ماع رشع ةعست وحن اهيف ماقاو ونروفيل دصقف رفسلانعفقو

 رئاسو نييسدقلا نابهرلا ىلا سدقملا مهلا كاذ ذا بتكف ٠ةعاطلا مدقو قرشل

 ائيش اهنم اوبرعي الو ههسارمو ينايرسلا سقطلا اومرتحي نا نيتاللا نيلسرل
 ديسلا ةلاسر ىرم لجخم ل هنا نع الضفف سكروك كري رطبلا اما

 نيدرام نم ةلاسر يف هنع لقنو ٠ رسخ ام ىلع اقسأتم ظيغ مدتحا ليئاخي

 يريظن كري رظبي قيلي ال :لاقف ليئاخيم ديسلا نمماقتنالا ىلع هوحيش ضعبلا ن

 يحنرف كرطب بصن امل هنأف كرطبلا مح لثم لمأسو هنم رغصا وه نم مواقي ن

 | اودابف هنايهرو هنيراطمو وه هنطا ىلا هأفنو هنم ةسيككلا ا طبض بلح يب ِن

 ليكو هللا : اطراص ني رضاحلا ىلا تفنلاو اذه لاق .رشع ةثالث اوناكو نوحسل
 يعسا مظعتي و يتيص ميذي اذكه سيلا ٠ اًئاد اذه مكل لوقا كاما كل

 ةسييك ىلع جنرفلا يلوتسي نا ءارذعلا يتس نم بلطا لاق : لوقن اك معن اولا

 هبعشو هسربلقاو نارطملا لتقاو ىنناو يم ريظن بلح ىلا بهذا كاما بلح

 )١( مغرلا مارفا هود ناعا قف 2 دنانا نها ردجيو 6

 سجرج يروخلا : هورج هللاركشنارطملا دهعلعريدلا كلذ يفناك هنا : لوقت
 يروخلاو ينادرام ليئاميروخلاو ٠ انهاك هاقر دق روك ذملا نارطملا ناكو زابخ

 دقتملا ىلا هلحتسا كيسذلا ايليا يروخلاو هللادبع يروخلاو هلل

 'لحلا لاو نارفعزلا ريد يف ناك موي هورج ليئاخيم تارطملا جيلثاع

 هالوو اي ايروخ ىسدق فسوي ديلا هماقا ثيح نانبأ ىلا هرفس ىدل بلجب

 ةفرشلا ريدل قودنص يف قاروانع ١
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 بلاناك و ٠رخالا ايليا نابرلل اهلس ىتح انامز اهدلقتف )١( ريدلا كالما ةبقارم

 رقتعل لامعتسالل 0 ةسبلا عمج دق رولا ةسائر دع ىف ناك

 007 ل هل ةام ىوستا اهرب ةسنلا !عيضف ةين ىلا ّمضو اهقرحاف
 دادبع يرولاو : ريدلا ةسائر لوو انارطم ينيدرام ليئاخيم يرو ا مق زا هم

 ا ذل يروخلا ناك اني 107+ ةنس نم موي تاذو ٠ ككالمالا لع 0
 ماا ءاح : .ريدلا ارز انك زيه دام ويده ددعو دشرلا دف دقو ىنح لتم

 هيلع دارموب ضرعف ناينوراملا سكك رس يروخلاو سنوم هللادبع يروخلا ريدلا
 "ل 1انبنال اببأف ٠ نياركش نارطلل ءاربإ ةداهش ضيرملا ناسل نع ابتكي نا

 سائرلا نع ينادرام ليئاخيم نارطملا زج امل هنام ٠ لا

 روصب كو ارينا ناز ع يوتا ةماسر ١ ىف ى هتخو ويل

 هدعب نم اندلع ديدجلا نارطملا اذهماعي ناب. ١ا/4 ةنس زو هيف كلذو ةيصو

 زودجلا مالا ريد يف انايحاو ريدلا يف يمدق فسوي ديسلا ةفاقآ تناك كاذ ذاو

 .-ائرلا ىف ايليا نابرلا هفلخ زابخ سجرحج نارطملا يفوت املمث ' حبصصم فوزي

 ذه وخا ىبمدق نوطنا ريدلا يف ناك كاذ ذاو ٠ ينمدق فسوي ديسلا دسأنب

 7 فسوي نارطملا سخاريدلل اناس عمجي أئاغ ايليا نابرلا ناكايبفأنا رظملا

 زاب لا ركنا هب هبلاط الف : ايليا ناب رلل هلسس هذخا دق هللاركش نارطملاناك ام لك
 ملسل شرغ ةئاماؤب هبلاطي نارطملاناك ذا الذ ىرج نم عازن ثدحو هاصعو

 البراز ١ نجي رس .نارايلا ةافؤ دنم زيدلا باسو هتلركش .دبسلا نم

 رمدقملا ممجلا اهتيبعري دل شاعم شرغ ىتئابو فيراصم نشرغ ةئامسمخي هبلاطي

 ١ ةئس لولايا ه - < ددع ةفرشلا ريد لئاسر نع 95/١
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 ةئراوملا كري رطب فسوي سرطب ديسلا مادق اماحتف ٠ رفد فقسالا تاعومجم ن

 ريدلا يلع ةيالولا قحيف نارطلل اضف ٠ مورلا ىلع روص نارطم لضاف ليئاخيم
 مياستلاو عوضحلاب ناب رلالعو ٠ ةفاكن اي رسلا ربدم وه عمجما يسارع بجومب هنا

 01 ا ا عازنلا لاطو ٠ةفرو يف امهمكح انود

 فرصت نم 6 مورلا كري رطب ىلا 178١ ةنس ناريزح 6 خيراتب ةورج

 مهنيب ىتليو هناكسو ريدلا هسفنب بقاري نرا هتطبغ نم سمدلي و ايليا نابرل

 ةنيكسلاو حلصل
 ةفئاطلا رومأب هتيانعو هماتها ليئاخيم ديسلا هللا هجو أم صخا نمو

 ىعت ؛و) بد سايلا سقلا هيمور ىلا دفوا هنا : ىيلثاكلا نامالاب هراهجا رثا 1

 سدقملا عما ىدل ىعسي اهدحا نيرمال كلذو يبلحلا ( قايدش سايلا سقل

 للح ةيشربا لصفل كيلثاكلا ءارفسلا طسوتب ةناتسالا نم نام رف لاصحتس|

 لصحتسيل يناثلاو ٠ يب وقعبلا كري رطبلا ةزوح نم اهمارطمو ةيكيلثاكلا ةنايرسل
 اينابساو ابروا يف نينموملا ىلا تايصوت سدقملا عمجملا سيئرو مظعالا ربحا نب
 ٠ ةييلحلا ةسيكلا ببسب هيلع ةكارتملا نويدلا ءافيال أفلبم مهنم ممخيل ةصاخ

 ديسلا باقل ةيزعتو رورسعوضوم ناك رالاب لضافلا سقلا اذه تاعتأ تنأ
 1١51 ددع يف ىرتس 0
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 ىقخ نوماس ٌءريقح ةسك ه'واطعا -انلع بعشلا هداشرا-ءاسن ءاخس هتاحن

 سقلا ىده - باشلا ةراشب نم لصوملاب ةكلفكلا روهظ ٠ 1١ اضاصق

 ليئاخيم ديلا برط-نادلكلا ةسينك ىلا نيدتجلا دورت - ايركز
 1 لا ا دلا نم ةرث اوم ةلاضر ١٠١١ كلذ

 دادضالا بيضغ -لصوملاو سوقرق يف سمح 4

 .ةراشب ةم* - ٍللح ىلا ايركز سقلا بره
 ع 111 ةةيضفو ىلا ادعهالا ناعت

 نيدملا
 د اي اع ع

:. / 1 
 رصوملاو روث ناي رس ليئاخيم نارطملا تيص مهب لصتا نيذلا ةلمج 5

 اك يذلا يلسلا ميلعتلا ريمخ نم نيملا كلذ ىلا ايقاب ناك ام لع هميلعت قبطناف

 فوخومهتجاذسل مهنا ريغ *مهنم رفن هلبقق : مهنيي هوكرت دق نولوالا نولسرملا
 ءارفا اوناك امناو ةبكيلثاك ةفئاط ءاشنا نم اونكمتي م ماكحلاو ءاسؤرلا ثرم
 'ف 1751 ةنس وحن شوقرق ىف ترهظىتح ةلاحلا هذه ىلع اومادو ٠ نيرتتسم

 ثأس انرسا 0 9 ممددع غلب تاونس لدعيو نيدتملا م

 رسقلا نبا انحوي سقلا همساو بتاكلا لآ نم ءايقثالا نم نداك مهلا مفنا مث

 رموسق هب مفرق ام ىلع مثربضب بجعاو نيدتهملا كول نصتسا اذه ٠ سكر وك
 ,ثوفرق راوجي يتلا سيلمرك ةيرق سيسق اهيف ضوافو مهتديقع صحف :ةيرقلا
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 دئاقع مالكلا لج هل حرشف نيلسرملا يعسب روطسن ةعدب اورحم دق اهلها ناك

 باصاف ةنهارلا ق'اقحلا لع قابطنالا ةياخ قبطنت اهنا هل نيب و ةيكيلثاكلا ةعيب

 عمو سدقلا راوز هب ىقا يذلا يبيسملا ميلعتلا باتك ىلع هلباقف ٠ هبلق ثيدخ

 ما صالخلل حلصت ال ناب رسلا ةديقع نأ نقتف ريب ح نب قدتسا نايرفلل باعك
 , هريخ عاذو نب دلال مضناف فكل نامو ناموا ربحلا ةسائرأ اوعض

 اليوط مهملكف ٠ ميسملا نيد نم قرم هناك نيس | هنومولي هيلا سوسقلا لبق

 ىلا انحوي سملاب اوشو مهنم ةئفو ٠ ةريح يف مهعقواو موكب 00

 نم قرم يذلا سيسقلا وه تناأ : الئأق هرهتناو هيلا هاعدتساف لصوملا ملا

 يعسلإ و غظ*ؤ1111111 نجلا ىلا هلسرا 3 ' يتإرف بعش قرفو هني

 هقلطاو شرغ ةئامسمخ همرغو هتيخل فصن قلحي رما ةبقاعيلا لصوملا سوس

 ةحاسيف ليجنالا يسرك بصني ناكف تفعاضت انحوي سقلا ةءارج نا ريغ
 ايلا 0 داو ٠ ةذلب هعمسيف ةنالع موقلا دقتمملا تعشلا عبو ةيرن

 او اضيإ هبرضو هنجس رماف ةينث احلا ىلا هوعفرو دادضالا قح كلل
 ىلا نهواعما ةفورعم تايرثملا هءاسنلا نم ثالث هيلع تقفش ةيرقلا ىلا هربخ :

 مك احلا نم نسمتلاو "نملاوماب هنيدتفاو ٠ ناشوشو يرصمو حرم "ندو موب
 : سجرج رام ةعبب يف احيذم يطغأف هب رماو ”نهابلف هيف ىلصي الحم هيطعي
 نيضار نوجرخم اوناكف بءشلاظعوا ةليسو لحلا كلذ ذختاو احرف ًارفاظ مج

 اي ل ل ا ا لا تك
 تاس كرو ادا دنعو 'همسج مشت ىتح برض و نيم م

 ىلع ةريغص ةعبب يطعأف لاما ناذب لب هصيلخت يف نيمسف ةقفشلا ىلا نيا امو
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 لبقاف هدئادشو هعاجوا هاسنال معلا اذهو ٠:ةروجهم تناكو بوَقعي رام مسا

 .دضا دشا ناكو ٠ اهيف سانلا دشريو سدقي قفطو اهسرك و اهفظنف ة:ةةعيبلا كلت .

 الا ةعجارم نود هيذئوي نا ىلا ظيغلا هب لصتا شبح سلا هل لاقي سيسق
 *ب هو قاقزلا ىلا جرن انحوي سلا لتغي ناركسلا ةلاح ىف وهو فلح لب

 هرورع بشرني تيرا دال اقياهون زيي | نا هسفن نعلي و نيدتمملا

 3 ةليللا كلت ىف لهاجلا سيسقلا لما بخ كردت ال ىنلا 3 هللا نكلو

 ةمقل تفقو لك أيوه اهفو ءاشعلا ىلا لخد هفداصي و هتيفب رظنتا نا دعب

 هرم اهدعب اوفا اينابر ًاصاصق ةثداحلا هذه سانلا ذختاف :اقوتخم تامث هقلح

 هاكلا ةيواثي

 هايقلاديع نم هتدم تلاط لئاه ءابو شوقرف ةيرق مهاد 1775 ةنس يفو
 هاكر شع ةثالث مهتلمج ين فالا ةعبرا اهدحو ةيرقلا نم هب دابف زوق رهش ىلا

 رلبلت ءدعبو ٠ (1) انحوي رام ةسينك يف نفدف بتاكلا نحوي سقلا مهدحا
 ,طبضو .عار الب رذئموي مثدوجول نيدتبملا ُُط ةبقاعيلا باغتو ةيرقلا لاوحا

 وفاخ سوسق ىلا ةجاح يف أضيا ةبقاعيلا ناك الو ٠ بوقعي رام ةسيك منم

 رثوقرق كس محل ممر فقسا نارفعزلا ريد نم مهيلا يفاو « ءابولاب اوتام نيذلا .
 هرتتساف نرويكيلثاكلا مهفاخو مدعاس كلذب دتشاف ًاددج انودلقو» ةسمايش

 دورث اوي مهضعبو ٠ سادقلا عاّتسال سيلمرك ةيرق وا لصوملا نودصقي اوناكو

 يروطمشلا دئاوعلانم اياب دوجوأ نادلكلا دنع : ةولصلا ىلع مههلزانم يف ةولصلا

 ا ال رطل رولا 1ك راج فة م |
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 ةئاملا ىلع فيني ام ىلا مثددع لصو لب ١ اولشفي مل اذه عمو )١( ٠ مدنم

 سوقرق نم سوسقلا دحا مهعبت ىتح لصوملا ىلا مهحاجت دتماو ٠ َهلْن

 ميسملا دبع سقلا هعما

 نيب هلو دعب هتضمن يرحب وا ىكيلثاكلا نر ايالا راشتنا اما

 :٠ لطخا ب وةعينب دحالا دع نب ةراشب هعما باش ا ًادتباف لصوملا تاير

 ىلا لاف : «هتونقد نيلسرملا ميلعت هل باطو . بتكلا ةعلاطمب اعاوم ناك اذه

 نلرايرغملا 520 هتءلاطم بيقع يكنمودلا ليئافور يردابلل ذلثاو "دنهل

 ةرايز ديري هنا ًارهاظتم لصوملا رداغرومالا ققحتي يلو ٠ ناحل عى

 ميلشرواو بلح تي مثو اودهشف هئابرقا نم نانثا هتقفربو ةسدقملا ىضارال

 هب فاوطلاو نابرقلا مارتحاو بيلصلا برد ةضاير لثم ةيكيلثاكلا تادابمل
 ىلامهتدوع ذنم اودرش مهما يتح كلذ يف مهتبغر تدادزاو اهولحتساف ٠ اهريغ

 اوعزنو موقفاوف ارس ةيكيلئاكلا بتكلا مهل نوأر قي و مهئاصخاب نوعمتجي نطو
 اوناك امل مهناريغ ٠ نيلسرملا دي لع "لما اولاف ةبكيلثاكلا ةسيكلا ىلا اميم
 : نيلسرملا ةعيب نومزالي مهضعب ذخا : مهسوسو ينايرس سيسق ىلا نيجأتح
 همساو الوتي ةسينكلا هذه .نرهاك ناكو نادلكلل ىنلا ءايعشا رام ةعبب ثريغ

 اولاز امو "هيلع اراوع ام يف تابثلا ىلع مهعجشيو مهب بحري !ذب ىسيع سقل
 ٠ اددعو ةماحيش اودادزاف هورح ليئاخيم نارطملا رابخا مهيلا ت تغلب ىتح اذه ل

 رامح دل ىطغم سيكر وك رام حبذم دجو هنا ,ةلج نع شوقرق نم خيشاناكح ١
 هبكر يذلاوفعلا ىلا هب نوريشيو ثيلبطلا لدب كلذ اوملست ةرطاسنلا نا هل ليق
 ظ حييسملا ديس

 تا



 كادع نباي رز سهلا هعبا نشاك ١الاه 2 ميلا اووضنا نيذلا ةلمح ىفو

 ئاخيم ديسلا ىلا اوبتكو ةريغصلا ةعاملا تحرفف هللادبعو ناملس هتخا انباو

 اذ ةفقاسا قوفي هنا مهنم الع : مثرما يف ةيار نوعلطتسيو حاجب هنو رسل

 جيلاداشرالا لئاسر لصاوي ذخاو أحرف ليلا ربملا برطف املعو امزح نامزلا
 _قيرطو قهلا هدوجو الوأ هنا هسفن نع مذ كل ل

 ينامورلا يسركلا عبتو ةيبوقعيلا رجع امل ةيكيلثاكلا ةئايدلا يف صالخلا
 ارطملا ةلاسر انبه صخلن ربخلا اذه ةعص يراقلا قّمحتي يلو

 فز هب ,هتريغ العا لدغ اهتم مريغو .لصوملا ناي رس ىلا هورج ليئاخيم
 فرصتب اهصن كيلاو ىيلثاكلا ناهالا

 لكلا طباضلا دحاولا هل الا دوجولا بجاولا يلزالا تاذلا مدأب

 ( بلح تيلوفورطم ليئاحيم سويسونويد )

 ٠ نايرسلا انئابحاو اندالوا لع رقتستو ل حت ةيوامسلا ةكربلاو ةيملالا ةمنلا

 1 هللا كظفح ٠ نوركاذ ةولصلا ىف كلو نوقاتشم يلا اناف دعبو

 وتلا معنلا كبهوو ٠ ةيسدق حوراا هرار نأ يلع قرش 'او هيهاوم مو براحتلا

 ريلاضلا اودرو عدبلا باحصاب اورفظو نيداضملاو ةرفكلا لع اووقق هانم |ىنم

 مسيئرأو نيعضاخ ةعماجلا ةدحاولا ةعيبلل مجولعجو : ميقتسملا يكبلثاكلا ناميالا ىلا

 فمأغا ةياعر هس نيح كلذو ٠ نيعئاط سرطب ةئيلخو حيسملا يمان دحاولا

 ' يشاكو يجاعنو يفارخ يل ”عرا : ينبحتأ تارم ثالث ةل لاق ثيح ةقطانلا
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 ينعا : ميحجلا باوبا اهيلع ىوقت ال ةيوق ةرفص هلعجو ٠ توكملا حيتافم هلسو
 مالو رات سبل لخاشرأاو مهتاوذ اولعج نيذلا نيقاشملاو ةفطارملا ةفاك

 قرم اوعطق ىتح داسفلاو لالضا اًءدبم اوراص اذيلف ٠٠٠٠ ةسدقلا ةعبلا

 .روظنلا ريدا يلصالا اهسار وه يلح بسلا نع اوهاتف : معبت نيدلا عم ةكرشلا
 ٠ مالظلا يف يشمب ال ىنمبتي نم ةويملا او قي رطلاو بابلا وهانا : لاق يذلا وهو

 ىلع نوردقي ال نيدناعملا نا : هتسيك نع لاقو ٠ ىترملا دجي يب لدي نمو

 ةعيبلا نا : لاق ذا اهنع نافلملا ربخ اك ٠ نوقحس.ف اهب نومدضني لب اهتمواقم
 وسد ٠ فاخا الف 0 ذيمالتلا سار سرط, نوعمم ةرغص ىلع يفا مرصن

 طقسف روطسن ينموأقو ٠ ينعزعزت ف عباوزلاو جاومأالا

 3220 حور ميلعت ينعي اهبيلح أعضتر م احل اننااناك نه ةدافسلاف

 ميلاعتلا هايه ىف ٌقرغو اهلخد نم ات ىىللا حون ةنيفسب أمنع ربعملا اغلا يش انح

 هذهب نيصتخم هانبا عاياو انلمجي نا ىلاعت هلاسن ٠ اهنع اجرا ناك نم ةدسافلا

 نيود ةنللح امور نينا هولا رؤلشملا (سارزم اناصقي الو ةسنكلا

 ام لك ضفرنو ةينامورلا ةسيكلا هلبقث اك لبقنف ٠ ٠ روظنملا ريغلا |ب مار حييسملا

 أممار وهو يرسلا هدسج يف ٠ حيسملا 2 مك هضفرت

 059 حورشملا نيتعيبطلا يبا نيتروصلا ةظفل يف ككشملا نا اناث

 انا امف ميلس ريوصب لمأت نا هلأساف ٠ ٠ ينوديقلخلا عمجما ىلا ذفنملا نوال سموط

 باتكلاو نيرك اش يبأب ىثكملا بهارلا سرطب فيلات ناهربلا باتك نع هلقان

 نمضتيو نرارفعزلاب ( يدمالا ال ) ينيدرأملا مهرب ا نابرلا ةيالق ىف دوجوم

 داحتالا يف اهناونع يتلا ةفلاثلا ةلاسملا نم بارا لصفلا 2 يفف ' ةلاقم نيسمخ
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 .ةامعأاب الألع اهدحا ٠ ىريال 0 0“ رب ىري يذلا 1 لاق

 هرشب بئاصم اهنال بئاصملا هللا ةلك تلاث كلذاف ٠١ ئاصملا لمتحي رخالاو
 بسم ويف . توهاللا مونقاب اهداحتاب ىثاحعلا ملا كا . سدا

 وهال 2 ثوسانلا فاصم لمحو 3 هّتوسأن 6 توهاللا 95 لعاف دحأو

 قارتفا نودب
 رب انه »4 هدم يف نابكالا نا ءاج اذا » مسيسسملا لوق هراسمت ف لاقو

 اسنالانبا ءاج اذا » هلوقل هتوهال رهوجي ةدحتملا هتيرشب ىلا لكلا دين فاطعنا

 تيرشي قئاللا عاضتالا ةياغ يف ناك لوالا هئيح نا ندب اذهبو « هدح يف
 روص روهلغ ٠ هتوهالب ةقئاللا ةمظعلاو فرشلا ةياغ يف نوكي يناثلا هئيحبو

 لاخلا سابل وه عاضتالا ةياغف ٠ هتيلزا ةروص توهال رهوجي ةدحتم هتيرشب

 ه فرشلا ةياغو : هلمتحا ام لاّمحاو هدبع ةروصب ديسلا هبشتو هقولذم ةروص

 ميظعلا رسلا اذهل ايف هديسب دبعلاو هقلاخب قولؤلا لاصتا

 5 نيناعسلاو حبسلا , نيناعسلا دمحأ ياسح ف نافلملا بوقعي رام لاقو

 ريناعسلاو حبسلا --نيتملا هعارذب ةيطخلا مالظ نم انسنج صلخ يذلا يلاعالا

 نيي رشبلا نم ةروص هل ذختاو ءاش يذلا ديحلا بالا ةروصل قامعالا يف

 روكذملا نوال سيدقلا ميلعت م ميلعتلا اذه ككششملا لباقيلف اذه دعبو
 ذه مياعت اوضفر نيذلا لظ م يف مث ينوديقلحلا عمحلا رصتخم باتك يف
 مات هلا وه يذلا نا : كانه أرقتف -رشبلا ال حيسملا اهبصن يتلا هتسأ رو نافل

 دوسأتلا عاضتا : نواولا حيسملا يف نادوحوم ناتثالاو٠ مات ايلا هئيعب وه
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 ةيرشبلاب صتخي ام ةيرشبلاو ٠ ةلكأاب صتخي ام هيف لعفي ةلكلا ينعا
 وه هب نوحتح مموب كالا كناروق نادم ميلعت نا ءامحالا اها نورتف

 . أل ةيملا ةدحاولا نيتعيبطب ينعا ةعماجلا ةسييكلاو نوال رام يياعت سفن
 لاصفنا نودب ناتدّتم ناتلماك ناتنثالاو٠ دسهلل ةيناسنا ةيناثلاو

 لوقع رينبو نيمجا ؟كيلع ةيهلالا بهاوملا ضيفي نا هناحبس هللا لاسن

 عيجو ةرهاطلا م رم 7 تاون هسدق حورأ ة هع عداخم انلعجب و نيعودخلا

 نيما نيسيدقلا
 1101 هسا راذا ؟ 1١ كلخ 2

 ةيوبالا ةلاسرلا هزه ةءارق سوقرفو لصوملا يف وذ نودتوملا معم مم الف 0-8

 هقيفر ىلع اهءالك رركي مهنه لك ذخاو ةريغ مهيولق رع احرف اوب رط
 كري رطبلا ىلا مهب ةياشولاب مثوددهتف دادضالا ظاتغاو٠ مهيلا نوريثك مضناف
 بحرف سدقلا ةرايز ةجحب باح ىلا برهف ايركز سقلا بعترا ىتح مماحلاو

 اوناك مهنا هريثن لصوملاو شوقرق يفنيدتمملا هئاقفر نعهلاسو هب لياخيم ديسلا

 ني ريثك اولمخ اهرشن ىلا اوبه هتدارس ةلاسر اوأرق الف نيرقعسم نيليلق الب
 همادقهنامبا روتسد ررق 1 ٠فوخ نود سدقملا ناميالاب اورهجاف مهيلا ءانالا ُش

 كرما 2 7 نيعتو لجلا كلم لانر

 يسدةملاجوقلا ميلعتلا رشنو ةريغلاب لصوملا يف نيكلثكمملا قاف يذلا ناكو
 لواحيو مهتبثيو هءاقفر دقي نراك هناف ٠ هيلا ةراشالا تقبس يذلا ةراش
 نامالاب راهحالل ةصر ة نورلغتني اوناكو و هوقفاوف هل هدم ءادتقالا ىلا هريغ بادتح
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 لل ههصويف هدشرم ليئافور يردابلا ريشّتسي رما هيلع لكشا ا 5 هراشب 0

 :صاخو مالا لأي وشاف نب 0 دادضالل كلذ بطي مذاو

 )١! هتيمح تءفعاضت دقو قلطا اتم ةراشل نحسأو دشرملا بت وعف

 هأ هئاقذر ةدومو هت ءارح تدادزا نيحلا نم ةراشب يمدقملا جرخالف

 | د مه انهاك ماقيل هوبختني نايف اورواشاف

 الكر لايدركلا ىلا ١الالاع ةنس لوالا نوناك 5 خيرات ههجو باتك يف

 ظ ظ |

 000 للاالا) اقلسان1ا ا اتعادنلا ىلضوملا انكر سقلا انا عدفاتربخلا
 ولا يلح ىلا تن ةورج ليئاخيم دل ريخ ينغاب دنم يا ييلئاكلا نامالا

 مانا وا نيعس وحن لظوما قرش يف يتلا نشوقرق ةيرق يف نأو ٠٠٠ ينابقف هب
 كلا دنع وأ نيلسْرلا دنع رازتمالا دال لصوملا ىلا نوددرتي ةيكللاك ةائاع
 روك مهتجاذسل ع مهتودب يف نولصي نراك ا 3س مثريغو

 مسقط ريغ مل تبطي لَو مثدنع ةيقاب ةي روطسن دئاوع ببسأ نادلكلا يف

 ]وبق ىلا لايم حيسما دبع هسا ةيرقلا كلت نم انهاك كانه ناو ٠:ينايرسلا

 رك إذ ٠ يل وةعي فقسا ديب انها مرا م 5 انارت ناك لنم نئذقلا نامالا

 ! ةوئتارو هب اوحرفف هتيرق كيلئاكل هدب فشك ليئاخيم ديسلا نع هل

 لا بهذا لاقو سادقلا نم منتما طلغلا نم هفوخلو : ةلحلا هوطعاف نيلسرمل

 نينموملا تافارتعا معماو سدقأ م 3 متاو باح

 هوجو مدعلو نوقاتشم رفن ةيامنم رثك |مثريغو نييكيلئاك ةامج لص وللا يف

 ا/١8 ٌةنس طابش ٠٠ ؟ ا 0
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 مهنال ليئاخيم ديسلا لمعب ًاريثك اوحرف ءالوبف٠اورخات مهسلج نم سيس
 دعب نمو )١( ٠ نهاك بهار وهو مهيلا كري رطبلا هلسرا ذنم هنوفرعي اونأ

 نال ٠ ,يلع د ال د ل ةرارح تفعاضت ضت انه ىلا يلوص

 ' مهم أضع ةدابا ىلع مزعو ةليزج غلابم مم رغورمسج يبو ةعيلا كري رطب

 بيجن ةراشب يندقملا همسا باش مهتامج يف ناكو ٠ كلذب مس | هللا نأ

 ةفاسسلا اد عنتماف تاونس رشع ذنم ىدتها بتكلا ةعلاطب ملوم به

 : هيلع مهر ظن نرودتيملا لاف ٠ ةريغصلا ىتح ةبقاعيلا نم ساهشلا ةجرد لابتن

 ملا عار الب_منغك مهن :وكل مع ًاتهاك ماقي نال هوبختلا
 تداك يتح سمشلا 00 ةديقعلا تمبضنا املك اذذاو ٠

 ' عاشنلا نيلصفنما لهج مشقتاف :اهسوقط فالتحلا َلعابلك ةيقرشا دالبلا قبل
 . ردمايفو' اا ءانادا نير 5 هي لا لا ءامسلا هجو نع ميغ

 7 يف نييكيلثاكلا نايرفلا دع 6 500 لل

 : رك ذن ٠ ةدابعلا روما يف نيلصفنملا ةكرش نوشاحتي اوقفطو اهريغو لصومل

 ابي رفتفت يكل ةنسلا ثالث هي لصوملا يف نيدتبملا نم تالئاعلا صخا ءام

 (؟) انرصع يف اهتير
 سابلا ٠ دحاولا دبع هنباو راقنلا ليلجلا دبع ميهربا «.(اموت رام ةنروخ نم )

 سايلا وخلا (حيسملا دبع )وسهم ٠ الدنق سأيلا نب ( دحالا دبع )وحب ٠ الد

 اابا/اب ةنس لوالا نوناك 19 ةيلاطيا ةلاسر ةفرشلا ريد لحي نع ١
 هنو زخم تو ل ليئاخيمنار املا ىلاهراش سقلا ةلاسر نع

 ةفرشلا قاروأ ن

 لا



 ٠ ايرمز اموت ٠ غابضلا ينودبع ٠ هنبا سرطب ٠ ةراف هللادبع ١ الدت
 ديسلا دبع دحالا دبع نب مركلا

 الا دبع )١( ٠ انح سلا نبا قححسا سامشلا ( ةرهاطلا ةنروخ نمو )
 . راما هراشب ٠ حلب مدقملا ٠ (؟) هنبا دارم « ىئاب ىكك

 0007 ١ ضحي مالا + ةمعاىنب سايلا ٠ دادحلا هيو انح 1507 ٠

 ايلا ١ هراشب ( مانهب 7 يب نببوفعي ٠ بوقعي سأيشلا نبا سايلا ٠ يدادغبلا

 اندللا دبع ٠ يودبلا يمءدق نب مههربأ ٠ راجلا اديحو ٠ راميلا احند ٠ ةولحلا نبا

 دوب نابل عب ركل دعب لاتنإا ندج نيكف ادا ىسع ركل دبع

 سانيم نب هللادبع : راجنلا ناعن نب ينامحر ٠ سايلا نب سقرم ٠ سووّسم مأنهب

 ابدلا سوقايرق ٠ هءوب رم نب هللادبع .ورآ نب هراشب . نوبت دحالا دبع 0

 ”٠ ئايتلا هالوان.ةوخا هاش يمدقللا . لطخا قازرلا دبع . هتلاخ نب

 يلك هل هللا دبع سأني رام هللادنع يمسدقملا ىربيب نوعمس ٠ سانلاو ميهربأو ةمع

 محا رونلا دبع ادلو نايلسو قححسا ٠ يشوقرق ردخ نب سقايرق ٠ نوبت هللا جرف
 هيلباس ميهربا ٠ يجناخلا ىتم ٠ دحالا دبع رك نيا

 ةبولح مانهب سامثلا * اياش مأنهب

 ريغ مهضعب نراك نا دعبو ٠ يوقلا نيدلا يف تابثلا لَ اوفلاحت ءالوه .
 رد يف نيلزتعم نوعمتجي اوقفطو هللا فوخو ةدابعلا روماب اوكسمت ٠ نينيدتم

 ل ةلاسر يف ءاهمالا هذه رتقد بتاك وه |

 ةريهشلا ينب لأ ةلئاع دج وه 0
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 لثملاو نيسيدقلا رابخا ةءارقلو ةيحورلا ١ ةثداحلل دإبلا جراخ ةيربلا يف وا مد

 نم ءالوه دهعن ملا . نيلئاق نوبحعتي مثو سانلا مهيلا مضنيف ٠ ةيبدالا لاثم

 دزو ٠ هلل ةيضرملا يش مهتقي رط نا انرمتأ تاضوافملا هذه مهل نيا نف نيدرا

 مهفارتعا عمن و ملمع ديكوي و مهعجشب ناكل يف دلكملا ىسيع سلا نا اذه

 ءايعشا رام ةعبب ىلا نيقتملا نادلكلا ةنراوخ ترا لع. هلك او

 :ابولاو ءالغلا مايا ين الا متت مل اتكلذك ناف ةتككسم ةعيب ةنراوخ ىلبق اوكلغ
 امال
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 نما لصعلا

 0 اياك كال رتل ةلواقما نيل < هوجو نيدرام.يف ءادغها

 هباوج ةروص ١١؟ ابهمالكل هناعذا هيلا ةيواباب ةلاسر  ةكحا
 ًاساهش هتمواقم-- هدعوب هثكن -- هل نينارطم خيب وت ١١ اهيلع

 - دابا سلاو نمرالا ّلَع هدادغ اربخ ا أيدتبم

 ةياشلا ردها لساملا ةلاشرا نع

 ١١١ و ضيا نيدرام دلب يفةيكيلثاكلا ةنايدلا ترشتنا كلذلالخيفو 5

 ا هياب ليئونامع ديسلا عوجر دعب نم مهئاف سانلا نوظعي نويلمركلا نولسرمل
 .اذ مل تراصىتح دادغب و ركب رايد ىلا نوددرتي اولنزي ل 176+ ةنس ايلاطيا

 سويطانغا يردابلا مدقملاو مم نابهار 1075 ةنس وحن اهيفو نيدرامب ٠ ,اعف

 .صتا ايلف :دابطضالا ءارجنمةيكيلثاكلا ةئفلا لوم دعب نم هتدومب نليرسلا ضغب

 ,ممواقم ىلا ضينف همالك ىلا اوغصي لف مهحصن ساكروك كري رطبلاب مداح

 ومالا اومرقتو اونجسف املا ىلا مهفر لاف نيتنس لبق نيبلاب لمف اك
 اورقتفا يتح ٠ ريح ةكحملا يف مث احلا ناويد يف هولداجنل ةءارج اودادزا مهنكل

 هومحلاو هطلغ اونيب ٠ هوو ةعبسلا ةعدبلا ةبا مرح بوجوب رقي نا ىلا رطضاف

 يضاقلا روضجي هسفن ىلع طرشف : هوقدصي لف ' ةواصلا يف مثاكذ لطب نا |
 هدأو يي لك مسا َّط شرغ ناللا ةئالث ينعا لام ساكا عبس مفدي

 رسجسلا اذههثادحا لعهبتاعو سويطانغا يرد|,لاهيلا مدقتسا ةيالقلا ىلا هعوجر

 ءاسقنالاو

230 



 كريرطلا انه ىلا سداسلا شوي ابانانمةئوش ؟ ةلاسر تفاوردق كناكو

 اموملا لسرملا نكي لو ٠ داحتالا ىلا هوعديو اهيف هدشري ١لا/ه ةنس اهخيرات

 انئيبم هحصني قفط كري رطبلا باتع ممم ايلف ءاهرابظال ةبسانم ةصرف دجي هيلا
 رصف دانعلا يف ىداّتي نا نم ريخ هأيا هلوق ناو ةئنامورلا ةسكلا داقتعا ةوص هل

 ام لجو يلم اهأرقف ةلاسرلا هل مدقو اذه لاق ٠ هللا مواقي وهدالواو هسذج ءانباب

 قجلاب رقاف ٠ هبعش صالخوهصالخ يف ةيغرلاو ةدوملاو عضا وتلا تارابع نم ايف

 ا يلع ابهسسم أباوح 0 ٠ هتمحمو مظعالاربحلا ةريغ حدمو

 بسح ,ينامورلا يمركلا بحاص هنا ىلع هعوضخو هتقفاوم هيف رهظا 7“

 ةكراطب رئاس لعرب الا سئرلاو مدقملاو يريعلا نبأ ةداهشو هيفي ونا

 ةلاثلا تكس كلو رطل ل ا ني ركل
 ٠ اهتارابع ظفح عم

 لا نارا ل لا رو كطفل عقلا كالا لا

 برعي هريبع حوفب السيال أطنالا نايرسلا كريرطبثلاثلا سلك روك سويطانغا

 ةسايسلا بيضق ٠٠٠١ مركألا بالا : داحتالا|صولخ قدصوم خسار دو نع

 فسوي وهتعدب دوادو همركب ميهارباو هتونبكب قداصكلم هاض يذلا : ةاعرلا لع
 هتزاوكب ساوب و هتسائرب لوسرلا سرطبو هتفعب قيدصلا

 ٠٠٠ ةيسرطبلا ةفكسالا قئاعن ةيوبالا ةبتعلا ماما تاينوطاملا دقت بغ

 ماناللةيتونبكلا حنملا حنت اهتطساوييتلا ةيسرطبلا ( ةدسلا )ةفصلا مالسلاب ينو

 0 ا أهف متبتك ينأا ةيرسلا كتان انذل تلد دس دمر
 تي ا

 وهو نرايرسلا نحن هب نوكسمتملا نامالا اذوه جيحصلا نامالا ركل حضون
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 . كسدق ةلاسرأ | قفاوم

 كالا نبالاو ديحلا بالاب آم ومس نايرسلا نحن فرتعنو رقثو نمو الوا

 ف ةثالث: : ,دحاو هوجن دحاو فيولا ”هلا ٠ طيلقرافلا سدقلا حورلاو

 ءاخ ٠ صاوخ ثالث وهو ٠ ةدحاو ةطلس دحاو لعف دحاو "هلا *امما ةثلثب

 للا اخلاق لل والاق ننال: هنت كك ”ةدارالا هلو ةوبإلا تالا

 يش لك هلوقل لعفلا هلو ةونبلا نبالا ةصاخو ٠٠١ ىنلسرا نم ةيشمب لب ىتيشمب

 وقل هلو قاثنالا سدقلا حورلا ةصاخو ٠ ناك ام 5 000007

 * ماكتب ال هنال قملا عيمج ىلا كدشري وهف قحلا حور ءاج اذإو : بتك

 ةاقالاب نولصننم مهف ٠ ةيثآ روماب مكربخيو معمم لكب ملكتي لب هدنع
 ظ د حارس

 اصفنا ريغ نم يلزالا نبالا يا ةئكلا لون رشبلا صالخ يف دعولا تام تامل مث

 ناو ٠ ٠ سدقلا حور لعف نم دسجتو ءار ذعلا رم اشح يف لحو هييا,ن م

 1 ا ةلصالا ةللل للا ةيلاخ ةئطأتا ناةاع ةعس نفح المك دج اهنم
 راسنا اهئم رهظو ٠٠٠١ طالتخا الو قارتفا ريغب اداحتا توسانلاب توهاللا

 كوسانلاو توهاللا نمو * « انصلخو تامو انلعو دسملاب شاعو ٠٠

 رم ينعا توسانلاو توهاللا نم مئاق دحاو مي نا ان

 اظفاحامهنم لك ترقساو ٠ نيتمنسقنم ريقنيت دحتم ةينا ناو ةيملانيتلءاك نيتعيبط
 ' يونا داحتا ينعا يالا مونقالا يف يرهوج أهداحتاو ٠ لبلبت ريغ نم امل ام

 مورحلا اخيطوا كيارك ةجزتمم ةدحاو ةعيبط حيسملا يف لوقت نا زوجي الف

 00 مكاق دحأو مونقأ جيسلا لب 3 لب ٠ روطسن ارك نيفولأو نييعيبط الو



 لاق ٠ مات: ناسناو ٠ مات هلآ وه وه : بوقعي رامو مارفا رام مفلا ىلسعلا ميلمتك

 ةهج نم أمات اهالا ىعديف ٠ ةلكأا شن هدسحتم ةسنأتم ةدحاو ةعيبط سلروق رام

 ا را ا رع ل ماما رجح لع

 فرتعا 15 يملا هللا نباو رشبلا نياوهو ٠هتوهالب روظنم ريغو هتوسانب روظنم
 محلا نا انوي نب نومعتاي كل ىبوط ٠بزلا هباجاف ٠ سرطب رام لسرلا ةماه هب
 تنا كنا ٠ثال لوقا ضيا اناو ٠ تاوعسلا ين يذلا يلا نكل كلل نامي مل مدلاو
 كيطعاو اهيلع ىوقن نل ميخجلا باوباو يتعب ينبا ةرخصلا هذه لعو ةرفصلا

 ٠ تاوامسلايف طوب رم نوكي ضرالا لع هتطبر امو *تاوامسلا 307 حيتاغم

 اذهب كنا ٠ وه هلوق ىنعمو ٠تاوامسلا ىف الواح نوكي ضرالا لع هتللح امو

 يبا نامالا اذه صو لا ناد 7-3 هب تررقا يذلا نامالا

 لوتبلا نم دلتايذل' وهو - اهلا هفرعو اناسنا هار دق نكس رطب رام نال ٠ يتعبي

 ربكف ٠ةدالولا دعبو ةدالولا لاح يفو ةدالولا لبق ينعا :ةيقاب اهتيلوتب موتخو
 صلخت اهربد أم لك يف ٠ ٠6 سدقلاحور هيلع لزنف ١ ٠ ٠ نكعاىتح ةماقلاو دقلاب

 ههنا ىتح : توسانلا نمتيوهاللا قارتفا نود مات ناسناو مات هل 1 هنا نيب

 لب ٠ هدسج. نم الو هسفن نم هتوهال قرتفي / هدسح نم هسفن تةرتفا أل هتوم

 ربقلا يف دسجلا ممو ةيواحلايف سفنلا عم ناكو ىلعلا يف بالا نضح يف ناك

 سرطب رام سيدقلاو ءايبنالا ساسا ع عوضوم ا ميصلا نامالا وه اذبف

 ةسدقملا عماجلا ُثِ اوعّمحا نيذلا نيسيدقلا ءابالاو ني رشملاو لسرلا هئاقفرو

 : ماجا نم لب مثدنع نم 5 ماظعلا تاوابابلا تاداسلا دودحلا هذه اوددحو

 تع اوراض نذلا نيسيدقلا عمجم رشع عبارلا دح ىلا سدقملا يواقينلا لوالا
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 مويلا ىلا اندنع ةمولعم رومالا هذبف * اهلك ةنوكسملا

 دوقعي كري راعبلان يح دعب اهمتخو اهب يضر دقناميالاةروصهذه نا ملعاو

 )١( ةأرمالا ةعلق نم يذلا أضيا

 رثكأ نراكو احرف نوكيلثاكلا برط نيدرام يف ةلاسرلا ربخ عاذ ايلف
 © ىلع هاخيوف هوخاو هينراطم دحا هراشب هيلا لبقاو ٠ هنم ةفيخ نيرتتسم

 1 دل مسقب اهدعوفةيئاذلا ةبح ا هتثدك ةيلصوملا هتريغ ةداعا ىلع هاجيهو

 تسي اذه نمو ةيكيلثاكلا ةسينكلا ىلا اوقلا نيذلا لك ةدابا يف هدهج غرفي

 روع يسع ريسف ةمواقم ىبذا نم فاح ناس هنا وا هزكمو هاوانر

 ةيعر رباك | نم لجر ءادتفأ ةجحب دابطضالاب ًادتباو :هنيدب ةسائرلا يدفي وا

 نم الوسر هيلا لسراف «ديعس دحالا دبع قايدشلا نبا اموت سامشلا هل لاقي
 ل لقو كلسرم ىلا عجرا نا هباجاف ٠ جنرفلا ىلا هئئَنا ىلع هيتأعي نارفعزلا ريد

 ل عوضخلاو هميلعت لوبقي ابابلا اند يس يلا تبتك كنال كسفن ىلع مؤللا قلأ
 بوقعي هعساو ةمداخ دفلا يف هيلا لسراو كري رطبلا ظاتغاف ٠كدوع تثكت مث

 قوسلا يف وهو ساعشلاب بوقعي ىتتلاو ٠ هيلع اهب 0 ةمح هل نوكتف مصاول

 ليئاخيم نارطملا يأ ) مورحلا وخيم عبتي نا كلثم ىلع راع : الئاق بوقعي هردابف
 .لقهتعاس نمو مداخلا ىسأ رع 5 ل وياغ هدب ناكو اذه دتحاف ٠ ( هورح

 يف ةظوفحم وهو كريرطبلا اذه رابخا ةيواخ يلمركلا نيطسغوا بالل ةلاسر نع ١
 نيدرامب ةيكريرطبلا راد يف ةظوفحف ناميالا ةروص اما -- ةقرشلاب قاروالا ةنازخ
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 هخي وي لسراو كريرطبلا ةسيسد عشبتساف:ىرج امب يتفملا لعاو ةياكش هيلع

 ٠ اضيانيدراب سانلا يذوت تئج ىتح باحب كنم يرج ام كافك اما : الئاق

 ءاج مايا دعب و ٠ هحلاصيو فطلب هبتاعي سامثلا ىلا هراشب نارطملا لسراو فاخن
 0 يجكفتلا اغا ناكل و سيلا هلا هدف نيدران هلا كل واحلا

 لاقق ٠ اغالا فارصنا دعب كل هلوقا مالكي ٠هل لاق مث الوا هفطالف ٠ باس
 رتئتيح ٠ لضفت هلوقثمالك كل ناك اذاف ٠ اسم الا جرخت الف أعم كيلع انلخدانأ

 نا نم حست ل فيكف سامشو يتعامج ريك كنا : الئاق كري رطبلا هبتاع
 مور نا تقلا ىلا نيابشلا لاف ٠ كح ل يذلا نذل كرار يي د ع

 ماقم وذ كالثم وه لجخم نايخبنييذلا امناو ٠ لحخلا ال راختنالا هقح كلذلمعي

 ثكتي مث قحلا فرعيو' مسالا اذه مك ة “تسلل يفا فرعي ماس

 اذا“ الئاق همالك كري رطبلا متخ لبو تاغد , تالت 2

 مثكسفن لح“ سامثلا هل لاقف ٠ يف نم مورحب تناف احيسم نورشع ككراب
 )١( فرصناو كريغ مرحا

 هطعي ملا م ةنبا هل .ىطخ 0 سامشلا دارا مايا دعبو

 كلوا ر هضح كاسر ك1 لا ديت ناصح كاراي امل كل عل

 كريرطبلا ىلاربخلا غلب و ْ 2 نم سيسقل م احللاافا فيسوب نمو هنم

 (؟) ةمدخلا هذه يدوي نا هتنبك دحا ايمرا ىلا زعواف
 لكنو نيدتمملا لع كريرطبلا دتشا ةنسلا كلت فيص رخاوا ينو ١

 ةذرشلاب قاروالا ةثازخ يف اهاندجو روكا سايشلل ةلاسر نغ 0
 ةروك ذملا ساهثلا ةلاسر نع 5
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 مثلا لمح لمعلا اذهو لاومالا مهم رغو نجلا يف مهحرط ذا الك 5

 ل0 ار نيالا عبو" كي زايد ىلا:هتلئاعب لقصي نا اموت

 - سويطانغا يردابلا قبو ٠ 'متغاف كلذب ليئاخيم نارظملا اوربخا ث

 نداك مش نكي هنال هيلا نيدتبملا ةسايس ليئاخيم دسلا ضف 0

 رشآ خيراتب رةلاسر نع داهطضالا اذه ربخ كيلاو ' لاظلا نم 01 معسنج

 ككل 1 ليام ديلا ىلا لمرملا اذمل !اماباب ةعم لوألا

 - انفرع انبكك ةعيدو نالمك مويلا ىلا اورهاظت هئاوعاو كيا
 هل هدقح زاحنا ىلا كري رطبلا دي تلصتاول هناىتح هفطاخ ب 'ذ مهنا مهلاعا

 1ك را نا كشوا يضاملا ماعلا يف هنا : : نيدتبلا 4 عصر

 اوهيخاو ةراشب نينارطملا ةسارش هب ترفظ ةنسلا هذهىفو : انتاصنب ب

 ءوردب لع الوا هناودع رهظاف ٠ اهب لمعلا 0

 قي لراك هنال ةريغلاب فورعملا نمرالا نارطم رازاع سرطب ىنعا تدبترو

 كلا ع نيقاشملا نمرالل ل ايد نارظم ناعتساو هتعيب يف نيدنملا نايرسلا

 ايد نارطم لسراف ٠ نيذرام 8 احو ركب ر أيد ياو ىلا ةرفاو اياده مدعو هب

 :دآرويبو دادغب يف الجسم (ناهاش انامرفالماح نيدرام ىلا هليكو قالابج ركب

 سجرج رام يا كازوكا بروس ةعبي ىلع يلوتسي ل كلذ دادغب يلآو نم

 فاو ماكحلا نال ٠ ءايربالا نينماوملا ربصلو مهتواسقل ًادح مشو هللا نا ريغ

 اوالا رئاسو نامرفلا ذيفنت اواطبا : هب اوشرأ اما اوضبق ىتح ًًنامز مصخلا
 ة روك ذملا "نرارطملا ناك قباس يدارويب ىلع ءانإ سوردب نارطملا او دياو

 ةفرشلاب فاردالا هنادي هامل ايدو 0:
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 « هقوقح يف دحا هضراعي ال نا هيف رومام دادغب ىلاو اشأب ناوأس نم هلصحتسا

 ىلاهجونلل ًادعتسم هنغرا دلب يف ىوعدلا قايس ءانثا قاشملا نارطملا ناكو

 سيك 7 كري رطبلا هيلا ريسف ٠ نمرالا ةعيب ُُ يلوتسي ل سار نيدرام

 هافاو ايلف ٠ اميرس نيدرام ىلا يتاي نا هيلا 0 حاجا 3 هدر اعاذ

 قمعلاي هنا ريغ ٠ هدنع ني رضاعللو يعاسال ةهلو لمعو احرف برط ربخلا اذه
 ةتغب نم ياسلاو نارطملا بيصأ نوب رطيو نولك اي مث انيب مهمال © هللا ماكحا

 ل نم يل ار سان تام نارطملا ناسا فض 2 امرا

 هراصن نم سانلا ةذختاف نيدرام يف عاذ ناربخلا اذه متع امو دفلا رهظ

 0 لالا ملظ هب ناب لا اراقع نيإسمو

 نع فك الو ربتعي ل سيكر وك كرب رلعبلا نازوه اذ نم برغالاو ٠ هراصنا

 اهلا ثرسفن نترمرالاو نيدتبملا ىلع دتشاو نوعرف ريظن اًوتع دادزا لبرشلا

 )١( هذ ةلاهسمو

 اهركذ قباسلا سويطانغا يردابلا ةلاسر نع ١
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 سواسلا لصعلا

 م ىلا هلئأسر ١١5 لصوملا يف نيدتبملا عدرا كري رطبلا نم ديدبتو مرح روشنم ©

 لسرملا ةعافشب نيدعبلا ةاجن - فئاوطلا مومت نم رباك او سوسق سبح -- إبلا

 يف .نرهاك ءادصها - هل مهتلاح مهفصو - نيدتبما ليئاخيم ديسلا ةبزمأ
 مهباختنا ١١8 ءارذعلا ةعافشب مئاجن باش نيعب راب ليكتتلا ١ |/ يتوق رو

 جايه فصو ١14 نيدرامي هؤافتخاو هرفس - انهأك ةراشب يمدقملا

 لسرملا ةكربت, 1٠١ لسرم لقب نيدرام فِ نيدبطضملا
 .قالطا ١5١ لسرملا سيح كري رطيلا سبح

 يردأبلا هقفرب بلح ىلا هرفس-- لسرملا

 لصانقلاديدبتليئافور

 كري رطبا لاذت
 ىلصو

 0 ل 0“

 :اف لصوملا يف نيدتمملا وحن هظيغ هجو سيكر وك كري رطبلا نا مث

 كوةعيبلايف ىرق اروشنم لسراءدب دك و ا داهطضا هيلع

 اق نيذلا اوحصنا : هوجولاو سوسفلل لاق ىتحم رحو ديدهتو متاصنب هردص دف

 او : اذبخانف اوباتو اوصصنلا اداف ٠ اين رف اوراصو ( يبوقعيلا__هذملا ورم ىنعا )

 امراورهءامسا اوبتكأو * مهسارعا اوكرابت الورهاتوم اونقدتالو ثدالوا اوذمتنالف
 ءةوالعو ٠ لاق أك اولمعف ٠ مهسسو ور رسدكلو ماكحلا ل هعفرتل الجاع انيلا اهرتفد

 «( يكيلئاك يا ) يحيسم لك بلصو لتق يف حلا ردص دق : نا اوعاذا كلذ

 ةمهعابتو .نيلسرملل بحلا ىليلجلا اشاب ناولس نا مهكريرطب اورشبو : انبعش
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 اسي رابخالا هذه تعقواف مك دصاقم زاجنال ةصرف نسحا هذهو ا

 ىلا اودتريل مبوحصني و نيدتهملا نومولي ءاب رقالاو ساصصالا- ناي 5 0

 لوي دحاولا فتراكو مدوهع 0 نيدتهملا نا 0 1
 أك عوق ميلعت اهب اكسن ينلا ةقيرطلا نا لع لياد الا ةكرحلا هذه م

 تشنلف ةريرش اهنا مطامما ربظت الثل رونلا اوضغباو ةملظلا اوبحا سمانإا ب
 ٠ هلوقن نا يغبني أم انمث يف هللا عضي ماكحلا مادق انورضحا اذإإ )07

 لستلا ىلا هتعاس نم بتك كري رطبلا ىلا رابخالا هذه تغلب الو * +١
 نم هضوع مقتني نا ىلا هتمه هيف ضهنتسا | ددشم اباثك اشاب نسح 50

 كاري رطبلا ةلاسر هملسيل فارصلا انح اجاولا هنع لكوو ٠ هتعاط ا. | *
 هللس ويابلا دبع جاحلا هنع لكوو لجرلا اذه باغ 3 "نال 0 د

 اوراص يتفئاظ نم اسانا نا : اهيف لاقف ر وكذملا سلا ىلا امفو ا 0
 نأ : يب ييكنفتلا اغا دما 00 ناك 0 0

 «ةبقاعيلا الو ةرطاسنلا ال ( نيبكيلثاكلا ) ةيحيسملا جنرفلا لع ضنا 7

 اح سلا نبا قا سايشلا مثو نيمدقملا نم ةسج رضحاو ثا يع

 لاقو هموي رم نب هللا دبعو ٠ هراشب ينبو الدق حيسمادبعو ظ5 0

 اغا اي لعا 1١( قسما سلا باجاف ٠ مكباوج اف مكباع تشي 0

 اولمعا الئاق ماوعلا رمي مهنم ”لك هاب يا ةكراطب ةعب را ىراصتلا . م 7
 0 أوادعاو 4 :٠ عاب هأساف نيبمألا نحن انم لئسملاب ىردا يكتشملا ناك الو كاذ :

 !/الالةنم لوايا ١١ اهخيراتليئاخيم ديسلاىلا ةلاسريف رابخالا هذهبتاك يب |

 رق ا تالا ةفرشلا يف قاروالا هيب >..
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 ارسا ىنخيو هسفن يجنيل اذه لاق امناو ةكراطبلا نيب يذلا قرفلا رع وه
 رارطلا متشف بضغ باوجلا اذهاغا دجلا مت الف * ب اجالا نع ةنايدلا

 رم ةبقاعيلا هوجو نم ةسخ مهلا مضو نجسلا ىلا ةسدلنا لسراو سوسقلاو

 ٍِ نيسلسف نيساسف اعلا قامو كم أموت رامو ةرهاطلا ةنروخ نم لك

 هوحولاو سوسّلا نم ةمقلا ىفتخاو ٠ رشع ةناع مثددع غلب

 كف ردانلا .دضق:.٠ ميم ار ماكحلا ىدل ةلادو هاج نياسر لل ناكألو

 سجل الاقق ٠ نيكد املا يف عفشو يقابلا دبع جاحلاو اغا نجحا يكنموداا ليئافور

 الكا ةعبرا مهيلع ضرفف ٠ هأموت ام مهمل | صح ل أ مو باك الوه نأ اشاب

 م هم اا اعاصح ةبقبلاو ٠ اوقلطاو شرغ ىتئام نويكيلثاكلا ىداف اللام

 1 تكف“ يوت دلا عاما 27 تغلب 0 هدش ع أمو

 عت 0 ري 0 ا باذملا يَ مدباك ف ينغلب

 طق نا يف مي رد ٠ مرمصلا نيدلاو ربلا لجا نم كلذ متلقحا كنا 1 . ٠ءنهن فا. هم :

 ل ةءلصا نبيا ماس ش مث امويف أموي دادزي لب جنيب نم ةكيلثاكلا ةنايدلا مما

 جلا ايعشا رام ةعبب يف وا نيلسرلا ةعيب يف مهتالص نا هوباجاف ٠ نوفرتعي نم

 فد 0 لا لعل افلا دتعو.هن ةدانلا دنع نوفرتعي زعفاو 3

 ابتقا ىلع نورياغتي و ٠.رخآلا 0 هعما ىتكيل 0 ف 47 و م

 5 0 راخلل للف 0 1 هنا لو دق ناكر مهي وم 0 كيع
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 هاج اذو ءاينغالا نم نهاكلا ذه ناك املو ٠ نيلسرملا ديب لما لبنقاو هتوتف

 نو ريغك هلثم عبت

 ليكتتلاىلا كري رظبلا داعىتح ةحارلابلصوملا يف نودتبملا متت امو 0

 اوفا لكلا فيس نولخدي نيدجلا نأ هوربخأ مدلك نا كلو *
 قلاو دونجلا سلا 'ثبف ٠ مسح بلطو ماكملا ىلا ايادهو لئاسرب ثعبف

 مل اذا .باصلاو لتقلاب لب سبحلاب مثرذني قفطو ٠ مهنم نيعبرا ىلع ضبققلا
 ةبغز كري رطبلا بهذم انرجم ام ةءارخبإ هوباجاف ا ةعاط ىلا اوعجري

 يف انريمض عسي الام لالضلاو رذكلانمديف اندجو أنكلو هيلع نايصعلا ءاولمفر يف
 'انناىلع هكرت يلع |:» ركي ءيش نم سلو هحارطاو هذبن الا هريختو هتيرح
 يدوم هعماو دالجلا ر ءاق اال هتريصب تمعا نا دعب مم ءالكب لفحي م ! مسنملا

 مثدحأ غلبو ٠ هلال ع دل كيو نحيا ىللا اعيمج مهقوسي نا

 هرارصأل هباصب هر دلو باث 00 هأبا نا ينوبت وجرف ةعماو

 مسام ةييصتلا نم هوبا هل لذب ام عم ةدرلا هئابإو ىكيلثاكلا بهذملا حإع

 ةيانلهب "يلع :معنأ يلر : لاقو ءامسلا ىلا هيديو هرظن مفر : مالكلا اذه وجنرف
 ةليللا كلت .اوضقو كالملاب اونقياو هواقفر ىكبف تئش اهنيك يندبا مث "يدلاو
 امفو ٠ نيعبرالا هيطسبس ءادهشب * ىش هبشا مثرظنم ناكف ٠ نيلصم ني رهاس

 .توصب تلاقو مهل تءارت اهب اذا : هارذعلا يرم ىلا نوئجتيو نولصي#م

 اوزعبش دقو :ضرالا يلا اوقرطاف ٠ نجيسلا نم نوجرخخت دقلا ثا م مو

 ءاتوسلا قعرلمتلا ضرف ًاركأب دغلا يفو ٠ نيلوالا ءادهنشلا ةعاجهش ياحت .ةعاجشب

 وجرفاما١ ١/الالهنس لوليا رهشيف مهقلطاو ةمارغ اشرغ نيسمو ةئاعبس عفد
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 مالك مقوف ٠ اا ]لا 1 1 مدنا لبق لها كو لحد ذعبف

 ال1 يوبت لآ ثبثو )١( نيدتبملا ةئف ىلا اهضناف : امهبلق ىف تيكبتلا مقوم
 كلو : داهطضالا اذه ببسل ءارولا ىلا ضعبلا دتراو مويلا ىلا ةسدقللا

 اهارقو لصوملا يف مهنم رثكا يدتها

 مل سدقي نهاك نالا ىلا لصوملايف اودتها نيذلا روهمم نكي لو
 مش فصتنم يف اوعتجاف ٠ ةينأيرسلا ريغلا عيبلا نم مهتاتش عمجيو سادقلا
 دحب لف ةضوانل لسرملا ينمودلا ليئافور بالاب 1077 ةنسس نم لوليا

 كو ةيسوسقأل هوبختلاف : لطخا ةراشب يسدقملا لثم ماقملا اذهب ًاريدج ًاصخش
 | نسح يف اودهشو نهاك ىلا مهجايتحا هل اونيب ليئاخيم ديسلا ىلا

 هاك هععري نا اوسمتلاو مبعيجشتا الذي لزي لو مهباذتجال اهذب يتلا هتريغو

 وديسوه هوفطخف الاب دادضالا نمشي نا فوخ 8 هبلعي نا نودو ةقاعانود

 ديسلا اودعوو نورويغلا شوقرف بعش مهقفاوو ٠ ةديدجلا فارخلا هدبتتف
 مشخي يراك اذا اتينا ميقيل مهتي رق ىلا هتماسر دعب هنوذخاي ولا

 لا لطول <عمودلاب لبنا كيكو هل .دادضالا:ةضراعم

 بختتنلا رغس
 ةااشأ تقل كك ناكو يشوقرقلا حملا دبع سلا هبصصو ةراشب رفاسف

 صق امئاو ٠ طلغلا نم ًافوخ سادقلا ةماقا نع عنتما دق نامالا هلابتقا ذنم هيلا

 يذلا مدقي مث ةيكلثاكلا لوصالا بسح هتابجاو ةفرعم يف هقفتي كل بلح

 زودتبلا صرح دقو بختتنملا يف ةديدج تايصوت تبثك اهرفس دعبو ٠ ةيحلالا
 هدلاو نع خويشلا دحا ةياور نع ١
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 لخاد ل يزلا 1 رعاس عم اهولسرا ىتح صرملا دشأ 00

 ىلا اهلوصو بنراكذ نارفاسملا ايما هناوعاو 3 رطبلا فود نم مهيولق

 : ىقيض يف هسفن سويطانغا يردابلاو كانه نودتبملا ناك موي نيدرام

 لسرملا راد يف ايفتخاف

 ها نادع يل را ل املا نا : لاق( )١ هفصوأ سويطانغا يردابلا

 هعيجشلو هتعيب يس نيدتجملا نايرسلا هلابتقا ببسل مايا ةعبراب نمرالا نارطم
 لوليا ١١ تبسلا موي هتلغب بكرف ٠ نيدتهلا نايرسلاب ليكتتلا ىلا داع ايا

 م احلا ىلتخا كانهو :دحا هب 2 نأ نودب يارسلا ىلا هجوتو ١الالال ةنس

 ءاهما بتكف : هتيغب زاسجتا ىلا مهلائساو يثاب يجكتفتلاو يسيدنفا ناويدلابو
 انح سامشلاو بيبط انح اجاولا مهتلمج تس نيدتبملا رباكا نم نيثالثو ةعبرا

 مهم هبيصي هنا هل دكوي و محلا ىلا رتفدلا مدقو سجرج سايشلاو يور

 يف مهيلع ددشت اذا بهذ فلا مهنم ,درف لك نم لب : لاملا نم ًاسيك نيعبس
 ٠ نرمرآلا نارطم رازاع سراب 3 مهلا فاضاو ٠ هبهذم ىلا اوعجري نا

 ةديكلاب ترعشف انااما ٠ هب حجني ريبدت يف ركتفي ذخاو هعمطل 5 اهلا نعذاف
 كري رلعبلا : ةاسم هيدرولا يلصا يريد ححطس ىلع اناو “تحل ثيح دحا لك لبق
 كا فرحا يح نم يقع تو فدا كاد قي هذ نسي ةداشنف اهأذ
 نايرسلا اندالوا ىلا تدمتف ٠ اثبع نكت مل يم اذاف اهنع,صمتساو ةلاسملا

 ةظوفحم شو ١ا/الا/ ةنس لوالا نيرشت 4 خيراتب ليئاخيم ديسلا ىلا هتلاسر نع ٠١
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 و :ةومصلل نادلكلا ةعبب ىلا دغلا يف اوبهذي الأ ةليللا كلت ىف مهيلا تذعؤاو

 اهلا نال ٠ ان يلعو نينروكذملا ىلع كريرطبلا ةياكش ترهتشا عابضلا
 بس ةحرطو افي لح فدعا لق ناكل ريمه ةعمأ سأئش ّط ضبقف لغشلاب ًادتأ

 أل الذ ٠ ةكاحم نودب توملا ىتح هريغو وه هييذعتل تالآ دعاو نها

 ااعش دحالا دتغ:قايدشلا نبا أموت هلا ل1 ةصاخبو : هكا نوكلئاكلا

 ,ريم ساعشلا ةياخم يف اوغسو اوعجشت : يجكركلا وسمجو يور انح اجاولاو
 مخي ال ءارقف لاملا مهنم لم'وي نيذلا نا ماما اومهفاف ؛اضيا مهسفنا ةاحت فو
 ا مبلسراو هلع ضبقلا ىتلاو جهنم طقف ةعست ىلع رصتقاف ةدئاف ريبك مهنم

 دج لعقلاو بلصلا ربخن مهنع :روعيذي كريرطبلا راصنا ناكف نيجنزلا نم

 ءارطملاب هذ كاذ ذاو ٠ ءانننلا اخس الو ضارماو م 5 مهتباضاو مهيلاها فاخ

 اما اذلف ٠ انك نروعبس مكارغ .نا ل لاقو ءانجسلا ىلا هراش

 الكلا م لاقو ًاضيا كريرطبلا لبقا مت ٠كقلطيو مكتع اهعفدي كري رطبلا

 ءأو .ةقطنرحلا ىلا نيغجاؤي انسل انثا : !دحاو نينثالل نيسومحلا .باوج ناكو هسفن

 دم .نيذلا عم قحلا را نودهشي مسفن .نوملدملا ناكو ٠ ابرا انوعظق
 (1) ملاظ كري رطبلاو

 فاطلسلا .نامزنلا دحوق هقازوا صخشي ايلتم سويطانغا.يردانلا :ناكو

 راسرلا ةيركلاءىطعت هيفو ًاقباش هاصختسا دق اسنارف ةلود ريغس يزاك فلا

 ٠ نييدلا يف أدحاهركي نا كريرطللا ص مرحيو:مهلا يمتني نم لكلو نيخيتاللا

 ةفرشلا ف ةدرفملا قاروالا نيب هظوف# ةلاسرلا ١
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 فاخ هتءارق كري رطبلا ممس الف ٠ هب لمعلاب هبلاطو مالا ىلا نامرفلا مدقق
 ةريد ىلل عجدو

 ٠ مهقلطاو ةمارغ شرغ ةيلثالث مف» مهيلع مياملا ضرفف ءانجسبا امو

 لع اودهاعتو نيرباص هولمحت مهنكل محلام رقق ىلا ١ 75 ًاليقث غلجملا اذه ناكو

 ىلا كريررطبلا دوعي نا فوخ بلح ىلا اولقتنا مهنم رفنو ٠ اويح ام قافتإلا
 اورخنا : راص ام اوبياع ايلف ءادتهالل ةبهأتم ةلئاع ةئام وحن ناكو ٠ دادتشالا
 هناف وقزر نب دنبلمنلا نالصا نب هراشب همسا امي الجر ادع ام ميفوخل كلذ
 هليبيس قلطأ ابئرغ نيتس هومرغ ايف مايا ةثالث سيخ هءادتها ريجل

 ىلع مهلمحي و يعش نويع جئتفي مل هنا هموقل لاق ريدلا ىلا رطبلاءجر آو

 نيدرأه يف مهنميتبب نل هناريظملا هان مام ةي ردابلا ءالوه الا جينرفلا ب هذم

 هتعاس نمو ٠ هتعاط يلا هدرالا مهعبت اينايرس الو هديبا الا ًادحا لصوم او.

 لوبمطسا ىلا اينولسرتو جنرفلا سودور نوعطقت اما : لوقي يتفملا ىلا بتك
 يطغي نا هلأسو ايادهب هيلا ثعب كللذ زاجنالو ٠ يتسينك ريكست ىلا رطضا اماو
 ةداعسلا راد ىلا ىوتنلا ريسيو ةيناؤجلا دالبلا نودسفب نيلبسرملا نا يف ىوتف
 بلطلا اذه ذيفنتل طسوتما ناكو ٠ دالبلا ميم نم ممدرط يف ًارما ردصي كل
 انلق م”نيدرام ىلا هقيفر مم هرابشب يمدقللا لوبصو كلذ قفاوو هراشب نارطملا

 يف جزو .سويطانغا يردابلا لَم ضبقلا ذئثيح يقلأو نيل رملا راد يف ايفتخاف
 ةمارغ هيلع تعضو. مث ٠ توملا ىلا هلصوا اباذمع قاذف ديدحلاب 3

 جرخو اهاداف ليزح ج غلبم

 نمرالا ةياعسب آضيا ركب رايد يف .نيلسرملا ىلع داهطضالا دتشاو ٠١
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 مارغلا مفدو ةسبح ةدم ىضق الف ٠ نيهأو مثدحا سل نيقاشملا نايرسلاو

 0 و١ لوذلا لصاتق لع هرمآ ضرغيل بلح ىلا :هتغاسن مالح وت ةيلع ةدودحل ا

 .الاصا ام لك ةراشب يمدقلا اهلج .ةلاسر يف هيلع ضرع سوبطانغا يردابلا

 ال سلا بال وأ ىلا هديا اعذلا ناطلتتلا نامررفلا ءدق روك ملا رئس ديو

 < ةشحافلا ةمارفلاو ليكتتلاو نجسلاو ةناهالا : هيلع ثو كري رطبلا ىدمت

 ولا محلا رمابو ٠ هقمحو كري رطبلا روجي اورقاف ٠ ةكامم وا صخ نودب كلذ

 ”الث هيلع تضرف نيموي دعبو همداخ مم سيلا يف جزو كري رطبلا لع ضبقلا
 هريغل اهرفح يتلا ةرفحلا يف قو اذكهو : جرخو اهاداف ةمارغ ىهذ فالا

 وشي نب دحالا دبع ناوهو رخآ ردك هب قحل نارفعزلا ريد ىلا هلوصو يدإو

 لا كتاب لاملا نم سنك نيئالث هقودنص نم 7 0010-0 دمحأ

 لا 1ك ةباغ هاو دش رك الل ىلإ هلسوإو طور ةلاهنيم

 اهريغو نيدرام يف ةيوفعيلا منا

 يروطسنلا ىلا نادلكلا كرير طب ىنوقلالا ايليا دترا ءانثالا كلت يفو

 ربا دومره انوي. نارطملا ةيكيلثاكلا ةقرفلا تماقاف ءانامز اًيكيلئاك قب نا دعب
 يردابلا رفاسف هديبأتل يناطاس نامرف ىلا ةجاح ىف ناكمهنا ريغ هل انلخ ةيخا
 زاك هنال كانه هقيقش ىس رمالا اذه ءاضقل ةعصاعلا ىلا ىكتمودلا ليئافور

 ا لا كارلا راد ىلا فا رصو دقو ,>اسفلا ةرافس ىف ناك
 وعس ثيح ةمصاعلا ديري ليئافور بالا قرتفا ةنيدملا هذه ىفو بلح ديري

 1 1و هل .ىرج اكن لصانقلا فرمف سويطانغا بالا اما ٠ (1) همارم لاف
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 ةكاحلل ةمصاعلا ىلا كري رطبلا بذج لَم اوعمجاو ةرواشلل اوعّتجاف ٠ ركب رايد

 هسفن ىلع فاخو رمالا هعارف كري رطبلا غلب ناربخلا اذه متع امو ٠ ءارغسلا عم

 ليئاخيم نارطملا نم نسحا حلصلا 01 دجي مل ذاو : هنم طرفام ىلع مدنو

 هنم هراثب اهب ذخأي ةصرف نسحا كلت تناكف ٠ ةحلاصلا هنم سمدلي هيلا بثك
 نيب دجوت الق ا رهظا هنكل كل تاهجلا لك يف كلتوملا سو هيلع هب ىدعتأم

 بتكي نا لع وفملاب هودعوف لصانفلا منقاو جلصال طسوت هنال ٠ نيلصفنما
 كا فج لك نيلسرلا نمو نم رتتسيو "أر مهيلا كر , رطبا

 كرب رطبلا ىلا بتكو نارطلا مركشف جنرفلا مس اب نيدتهملا قلت نع اهدعب

 يردابلا ما ًارغاص اوداراام كرب , رطبا ىدا تقو رصقاأ فو ' كالد يف

 م عمجل نيدراب نيدتهملا قيض ففخيل بلح يف هدوجو ة ةصرف كالا
 هسفنب ايلا بهذ دقو اهارقو لصوملا نم مث بلح نم افاعسأ

 قايدشلا بتاكي ناكف ءاهرلا ناي رس ىده همهي ليئاخيم ديسلا ناك الو
 اذه نا ىلع اهرلا ىراصن هيجو يزرت نايلس سلا هنباو كري رطبلا معنبا انح

 نرا ةبتاكملا ةجدتن ناكو ٠ نارفعزلا ريد يف نارطلل ًاذدلت اموي ناك سيسقلا
 صخرتساو لئاخيم ديسلا حرفف نايلس سفلا ةيبلت لع تالئاع ةلجج تقفتا
 هياط كاتانلا قلت رنا 155 دلاورقلا فيرصت يف سدقملا عمحم ا

 ٠١ ةئس ةيلاطيا ةلاسر ”" ددع ةفرشلا ريد لج نع /الا/ا١|
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 ١ هلا

 - لصوملا يف اصخش نيهيسو سايش «ادمها - هبيقفت - ةراشب ةماسر ةقاعا 7"
 شوقر يف ةلئاع يتبابو .:رهاك ءادئها 1؟؟ دادضالا جايه - ةسينكلا نيدعبملا

 ةيصوت -(نهاكةراشب ماسترا -- ماملا نم كرب :نطبلا شت ةسدك مهطبش
 يثلث ىلا نيدننهملا ددع غولب--ىشوقرق يف نينهاك ءادتها 1؟4 هيف ىاحلا

 ةراشب ادا عوجر -- اقيشعب و يم طرب ة هي رق يف ءادها - اميلاها

 مرا دثهاو مهتب وت هل دادضالا تاناها هل كاما نيمأت ركعتم

 يردابلا ةدوع -نيدراشلا ةراثشب سقلا ةيانع ١١5 هملحجب
 نهاآك ءام_عها - ةراشب ةماسر كصب ليئافور

 حالصا -شوقرقب رخاو لصوملا يف
 نشوقرق ثيس دئاوع

 أك ربش ىف للح لخد امل هناخ ءراشب ىسدقملا نم ناك ام امأ

 .ا هلوصو ناك يذا يركز سقلاو ليئاخيم ديسلا امهب بحز هقيفر عم الا

 را هادتهالا رابخا هفيض نم هعاتساب رابلا ربملا ”رسو نيس لبف كانه
 ئاو ٠ هتمالس ىلا مهنمطي بعشلا ىلا بتكف ٠ شوقرقو لصوملاا يف بنيجتلا

 ادهشلاو نييجيسملا متيهاض منال كل ىبوط : لاق ىتح مثربصو رهتريغ ىلع
 اتمتسالا لكل نا هل دهشي و بختنملا لع ىنغي ايركز سلا ناكو ٠ نيلوالا

 ملا تري نا هل ةصخر ال نا نارطملا باوج نأكو ٠ تونهكلا ةجردب ةرادجلاو

 بسلا يلا نانبل ىلا هجوتي نا بختنلل لاقو بلحب صتخي ال نم تونبكل
 نمي وهو٠ ةفاك نيدتهللا نايرسلا ىلع يلوسرلا بئانلا وه هنا امب يمدق فسوي
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 در ل ل متغاف ٠ ةبولطملا ةجردلا بختتنل
 : لاق ىتحلامالا بيختث دادضالا يديا يف عوقولا ىلا لهاا هب ١ يضفي نأ نم

 ضرعُو «نالا لبق هريخج معا مل لي ر كذا ديسلا الو نانبل لبج فرعا:ال.ىقا

 لاق ٠ بمشلا ةيدخب موقيو لصولا ىلا مجرب نا اركز ىقلا ل
 .٠ ينديب هنا مرج الف يلع دقاح كري رطبلاو خيش ينال نولوقن ام ىلا ليبس ال

 سدقملا عمجملا ىلع ةلاسملا اوضرعي نا ىلع مهعم حيسملا دبعسقلاو اوقفتا نمنح
 ناشلا اذه يف ةلاسر ةعب رالا نم لك ستكُو

 ؤهو ا اال حيسملا دبع لسفلاو ةراشب 0 ددقملا تاو

 ةريسلا ةسادق َلَع امهضرحيو سوفنلا يعار نهاكلل اب رورض نآك اناسسملبب
 لس ناور# نيانشأاو لاوخ الا نب كلذ لجا نم اوساق أمهم نامالا يف وُممْلاَو

 ةثذ ىلإ ”مشنا كلذ لالخ هييسو ٠ ةجاحلا ءاضنقا دنع نيلسرلا ءابالا ةراشثب
 نقلا تخا نباوهو هللادبع همما ريش سامش ناسنن رهشيف لصوملا يف نيدتبملا
 مهلثم. اوعبتي نأ مثريغ دارأو ٠ ةارما نورشعو 2 نر قلو يركز

 مثدادعتسا فوخلا فقوا حل

 ٠نادلكلل ىتلا ءايعشا رام ةعيبيف ةواصلا ءاضق لع اوداتعا نيدتبملا نا انلق

 دادضالا نال ٠ ةسكلا كلت ىلا مثريسم ءانثا 55 مهبيصي ناف

 لاجر نم مدع رثك امل ًاصوصخو ةياغلا هذهل قيرطلا يف مل ن 52-0

 لمحي سقايرق همسا ريرض لجر ةعيبلا كلت نيدصاقلا ةلمج حيو ٠ ءاسنر
 لوي ويهو هاصعب مهبرضرشل نينماك دادضالا فداص لك انف ك6

 نال اهسالو. ٠ كلذ مثرجضا,اهلف ٠ جرح نم ىمحالا ىلع سيل هناف برضا ينوعد
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 اك انيبف ٠ مهتالفح ةياهن دعب الا ةولصلاب مل نوحمسي اونوكي مل ناداكل
 كب قيقش لطخلا قازرلا دب اذاو ةداعلك مهب ون نورظتني احراخ موي تاذ

 وعبتا اوموق : ةعساو انتسيككو ريغلا دنع ىلصن ىتم ىلا : هئاقفرل لاقو لبقا
 :دأو 7 0 0 اذأ نامضلا 'ىلعو أبيف ةولصلا ءاضق نممونلا 6 ل كف أهيلا

 ال اوفاخ دادضالا هرصبا ايلف ةرهاطلا ةسيك ىلا اعيمج اوبه همالك مبعايم

 دضالا ع مج ةواصلا ءانثا يفو ٠ ليلبهتب ضرفلا 7 اواصف رابج عاج مهمدقم

 ورخالا فطغت ٠ نوب رضي و نول نيدتبملا يلع اومجتو يصعلا نولماح مو

 هدجلا بهذملا بائىصا جنرفلا كل مصخلا لاقف محلا بنآت ىلا ىوعدلا عفر

 ,يكيلناكلا راضحاب سلا رماف : نورت م انوبرضو ةولصلا يف نحنو انيلع ارمجم
 موجم تأن ملاتنا : الاقو نارخآ ناثثاو قازرلا دبع كتف ةثداحلا نع غملأسو

 دال مولعمم ةعيبلايف انقح اماو ٠ ةياكشلل انوقبسو انوبرض مث لب أدحا انب رض الو

 سينكلا مر يذلا وه هللادبع اجاوخلا نبا موحرملا (1) ىسيع اجاوخلا نا : أرقي
 ٠ هنبا وه هللاجرف اندحأو مالا نم ةصخرو او

 .ارذعلا ةروصو رئاخذلا مضومو حبذملا باب ديشدق هيلا اموملا ىسعناكو

 -ةدح همالكمتأ الف ٠ ةسداسلا ةرملا اشأب نيسح جاحلا دهع ىلع 17/45 ةنس

 رشع دعب و قيرف لك نع عبو سوسقلا سبح لع لستلا لح لادجو ةمصاخ
 ريوسقلا رماو اهوذداو امومج بعشلا نم اهوعج ةريك ةءارغ مهيلع ضزف مايا

 1 زو زع ل ! مويلا اهعمما ىبسيع اجاوخلا ةلئاعنا ١
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 (1) مهتالص دعب نم ةولصلاب نييكبلثاكلل اوحمسإ ن
 ىدتعا !اال8 ةنس نم ناسن رهش رخاوا يف يا ءانثالا كلت يفو ٠

 يتئام ىلع فينيام هعبتو وخيسم ميرفا سقلا هعمسا شوقرق يف رخآ نهأك

 نا دعب و مدشريو مهظعيل ةيرقلا ىلا ينوزرك سيروم يردابلا قلطناف ٠ ةلئا
 رايا خيرات لا يملا جلا مريح ل قا لمرلا ك داع لحلا محن

 سهلاو اسيسق همسري نرا دعب هراشب لاسرا يف لحعب نا ىلع هثحو هرشب

 رفسلا ةبها ِلطو ةيب رعلاب ملكتي نيلسرملا نيب ةدحو قب لاق اهسمنال جيسلادبع

 (؟)ةينيطنطسقلا يف بئاغ ليئافور يردابلاو هينيع يف ضرم لجا نم ابروا ىل

 مم نودنهملا قفتاف هتيرق شوقرق ىلا ليلجلا دبع اشاب نابلس رضح كاذ ذاز

 نوكلميال كلذ عمو ةبقاعيلا ددع ىلع ديزي مهددع نا هيلع اوضرعو ميرفا سقل

 اهدرتسافةبنك مهاطعادق ناك تاون. لبق هناو ةدحاو الو ناعلا سئانكلا نم

 دحا مهضراعي الثلو بوقعيرام ةسينك مثاطعاو ريزولا مل قرف ٠ مدادضا

 ظ ةقيثوب هتيطع دي

 هيف لاق اشابلا ىلا اباتك ذفناف كري رطبلا ىلا ربخلا لصو ليلق دعبو
 نيلسملاو ناطلسلا ءادعا جنرفلا اوعبات مث شوقرق يف ةسينكلا مهتيطعا نيذلا ن
 يف مهتيطخ قت اذكه مهتكرت اذاف لاق ىتح معا ملايعيبسو ملاوما باسل حيف

 نيذلاو سئانكلا ع يذلا ناطلسلاو هل ماهأ مهباذ نم يرب اناو كتبقر

 ةعيبلا يف ماخرلا ّلَع بوتكم وهامل اقباطم .بمالكن اكف انل خويش ةلمح نع القن ١
 ءوبلا ىلا ةروكذل
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 همالك ىلا غصي ل )1١( اهيف نولصي

 و ةماسرلا لجمي نأ ساهتلا عم ليئاخيم ديسلا ىلا رابخالا هذه 7

 سلا عرزلا كلذ دسفي نا رويغلا ربلا فاشن ٠ هيمور نم باوجلا ةافاوم لبق
 الو ٠ ةماسرلا ىلع لّوعف هققفلا هاهلع ةروشم ىلا ألف ةصرفلا بهذيو ديجلا

 م5 ىلا, "نارام ءاقرفا نملقملا ناعالانوعسد ررقو ٌءر اشب يمدقلا ريح

 |7074 ةنس نان ؟١ ىف ًارس 1

 لل ليئافوز يردابلا.قيدنم ىليللا شاب دمحا ناك ام. كلذ لالخ ىفو
 ضعب ينتعاف لصولا ىلع آما هبصنب ةينيطنطسقلا نم رما يناو بلج كيس

 ,بحو هتياجي هلعشل نانيسمتلم هيلا ديدجلا سيسقلا اومدقو هرفس لبق بامبصالا

 فل لكب مابلف هرلغ
 لا اجاوفا نوزاحند ميرفا سهلا ءادتها دعب نم شوقرق ىللاهأ 0010

 هاك مم نيكي ةيرقلا اغاث ىحضا ةدم رصقا يف هنا ىتح يكيلثاكلا ناهالا

 الا شاب دمجا لصو ذنف اذهلو ءوسا ميرفا سقلاو ميهاربا سقلا مود

 ق ناك ٠١ ٍدياف مهلاوحأب هوربخاو هيلع مالسلا ىلا شوقرق رباك | عره لصوملا
 كرامالا ربشن يف مطاشن بعاضت دقو نيرورسم اوعجرف هوخا هب مهطرما

 الث الوا تديتهاف مباثم نوعبتي اهلها ذخاف يلطرب ةيرق ىلا اولصو ىتح سدقملا

 رم ضعب هوذح أذحو ةوركم لانمحيسملادبعنب اللا دقمل لاقي ة ريك تالثأع

 سن. حمل

 ا الا/ل+ ةبس يناغلا نب 0 1 4 فلا . 0 0 |

 م5 ويدعو ١الال8غةنس فراري زح ١1 -- 517 ددع رشا ريد لب نحس ؟
 ز ١781| ةئس طابش
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 كلذ اورخا مهنكل مهب قاما مثريغ يونو ٠ تالئاع ريغ نم دارفا ةلمجو هب راق

 سوسفلا نم ًافوخ

 لصوملا يلاها ةمهب جيردنلاب اوكلثكتف اًميشعب ةيرق يلاها لعف كلذكو
 ايركز سوسقلاو ليئاخيم ديسلا زتعا يلح ىلا مهانرك ذ نيذلا رابخا تغلبأملز

 ديدجلا هراشب سقلا امس الو 5 ميساادبع

 ةتس اهيف هتماقا دعب بلح ةراشب سفلا رداغ 1/4 ةنسزومت رخاوا ىفو

 تبلت هتيحل عدي مو هيز لدب دعو ناك امو: حيسملادبع سقلا هتقفربو رهش

 جرت ٠ ةدبسلا ديع لبق لصوملا ىلا اهلرصو نراكو ٠دادضالا رش هرذحل

 بهذ ىتح انامز ًارتتسم ةراشب سقلا ثبلو ٠ ماع حرفب امهاقتلم ىلا نودتهل

 تلال ك1 ريف هلا دعو ثا ل 0 00

 احند سايثلاو ٠ نتوح انحويو ىسع يمدقملا نبا ىتمو ' انح : مهي

 را ليلا لازكر ةياده هجاوخلاو هياده 0

 00 سس رهاظتي هراشإ سلا عرش م ةجاحلا دنع ةدعاسملا

 ”رعاشلا هدشلا لرش نار را 5 اا ل

 مادق هب نورخسي اوناكو نوقاشملا سوسقلا هدسح حري زغ رمثب اهف أ

 "ا كل را ل ل
 ةوابقلا تفلب موي تاذو هيلع اوكححضيل نويلثب وا اصعب هورثعامآريثك و
 رربصب كلذ ةراشب لمتحاف ليزلا ىلع اهاقلاو هتمامع مدح فطخ نا ىلاءب
 كلوا ىلع مالسلا ر ل ل رم نم رثك ا داعام ًاريغك ل

 وأ : الئاقو ًابجمتم ًاضعب مهضعب خبوف مهيف رثا لمعلا اذهو ٠ مرلخأف ةلهجل
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 . اذه لك لمتحا امل ةنهار هتليضفو ةيقيقح نرهاكلا اذه ةنايد نكت |

 هعاتا ف نويغار مهنا هولعاو هتيب يف وهو هودصق نأ ىلا مهب كللذ ىضفاو

 م نرا هيلا اوبلط ىتح ليزج رفطلو نايا دقو لعجو مهب بحرف
 : وقل مميت لاب كفل لكلا 1 دحا نمام نا : مبمهفاف مهفارتعا

 ةلفعسم متنا لهف : لاق نا ىلا : هتاث نامال دئادشو بئاون هتباضا الا

 جرخ ايلف ٠ لحلا مهحضو مهفارتعا معو مهنضتحاف * معن اوباجا ٠ لاّحالل

 راع 000 تراك الو ٠ هتقي رط ىلا مهناوخال ةاعد اووكيصأ هدنع نم

 الا نع اديعب ملا غش ا ا ملاثماو هيثاقملا يعرازو نيماسرا ةلعفب

 فارتعالاو سادقلاو ظعاوملا ا جحا ب < ام نوردي ال نوداكيف

 ,انلاوقندومعلل نيترم الا ابك نواب رول نينا نم اوناك امرو : لوانتلاو

 ءالشريو مهنطالبف ٠ ةخوفنم كقورظ لع احباس مهبلط ىف بهذي قفط

 الضف هللا يلا نوبوتيو مثاياطخب هل نوفرتعيف هلل فوخ يف مهبعريو

 طاشنب هللا تيب اومزالو اودتها مهنا كلذ ةميئنو ةسدقملاةسيكلا مهعابتا نع
 زك ليان دم نع

 راجي زاتجا ذاو اججان ةمصاعلا نم ليئافور يردابلا داع مايالا كلت فو

 "أابب هءاجو هذيلل :ةسوسقل ةدايشلا كص تف ديدجلا سقلا رابخاب حرف

 مما نهاك يناثلا نيرشت لوا ةرهاطلا ةسيك ىف ىدتها لصوملا همودق يدلو
 لملا ناكف تالئاع ةلج هتعبتو حواش مييسملا دبع سامشلا نبا ريهربا نسقلا

 ؟انانيرشتيو ىف شوفرق يف ىدتهأو ٠ رثكا وا اصخش نيرشعل موي لك حنب
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 اني ز رام يف سدقي ناك اذه (1) هللا اطع ةليبق نم ىذلا بح يسع نفل

 ةوالث دنع ل وقينا هسادق مداخ ر مآ ةكلثاكلا ةسينكلا ىلا ىوضنب نا مزع ذاو

 ةئا كذ لمهيو ٠ نبالاو بالا نم قثبنملا سدقلا حورلاب نمون ٠ ناميالا نونا
 نهاكلا تفتلاف ٠ هورجز سعشلا هعمس الف ٠ ةريبكلا ةيالعشلا نم ةعبسلا ةعدبل

 اناف يب نوضرت ال مك اذا لاق ضيا هومواق الف ٠ هترما انا ينال هوعدلاقو

 هتعامسنمو ةلدبلا ملخ مث( كيلا ) بسم نالا ذنم اذن ءاهو 5 كا

 ةءاملا تيحرو سوسقلا هقئاعف نيدتهملا ىلا مضن ةناو بوقعي رام ةعبب ىلا يهذ

 سلا لشم عبت : ةيرقلا ةاينغا نمو 0 ألو هن

 نييكلئاكلا سوسقلا ددع حيبصأف هبرأقا نم ةديدع تالئاعو هذيمالت ىسع

 ةبقاعيلل ىقب و : ليئاخيم ناراعملا رمأب مهملع اسدئر حيسملا دبع سلا نيعتو ةعبر

 (؟) طقف سوسق ةثالث

 موضعب نير ةالا ءابرقالا جاوز قرت رت تي هلال 2 تاكو

 لي ل ا ديسلل كلاذحيسملادبعسقلا غا اذ ضعبب

 ةيبرعلا ةغالا ىلا هجارختسا مث ىتم يبدا توهال باتكل سيب هنا دعوو ٠ كلذ
 مل يغبني ام سوسفلا لعتي يع

 ليئاخبم ديلا ىلا ةراشب نقلا بانك نئوات رركلملا نسما لئانر ةرغاا
 للا
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 نمابلا لصف ها لا

 ,وعّشل كإذ نالعا - ةرضبلا ىتح نيرهخأا نيب امل ايعار ليث اخيم ديبسلا عمجملا ةمأقاأ 4

 ءادغخها ل 2 هعمل يف هنيعلم تس ديبأت سس كانغ 0 يردألا ةباتن

 اموت رام ةنروخ يف سومق :ادئها-- هسامش لجا نم هعأبت دايدزا --هدرط
 لسفر لأ اي ركاز سلا ءاودتشا 158 تاناغالا لع ةممت سقلان بص

 ةلاح هلح ةلفح يأطرب كيس اي ركز سقلا ءادتها -- هتافو
 . ءاليتسا ١ 5شوقرق ةسماهشل حيسفت اقيشعب يف نيدتمملا

 مهتيقب هادعها - ىئانكلا لَك ىشوقرق كيلئاك
 ةميدقلا مهبتك رثد يف مهطلغ س ١8٠ ةئس

 نيدشملا ءامسأ ١ ١١ رقعلا يلاها ءادعها

 لصوملاب هوجو ةنبك نم

 جيلثاكلا نامالا راشتنا ربخب يلوسرلا يم كلا اضم امن وخاو ال ىذذ

 ةاؤتنأ لبق هراش سهلا ةماسر ىل | راعضا هنأو ٠ اهارقو لصوملا ىف نآيرسلا نيف

 دع أنلاو' :داشزالا لئاسرب نيدتهملا كئلوا دقفتي لازام هنأو ٠ هلا ةصخرلا

 اذا 15 خيراتب .ميدملاو ناصتسالا لئاسر ايجأرب نافيطسا نم هللا تدروف

 رسوسي نا هيلا زظعءالا ربحلا مسأب ضي وفت هلك انها عمو 1/8 ةنس رأيا باعو

 ادغبو لصولملاو نيدرامو 0 رايدو اهرلا : اهاك نب رمنلا نيبأم د دالأب يف نينم ىلا

 وضرف ٠ ةفئاطلل ةفقأساو كريرطب بصن نيح يلا كاذو اميجج اهيلي امو ةرصبلاو

 لسب ةوسأ هبحتسا لب :ليقتلا رينلا اذه لمحي نا:نانتمالا ليزي رويغلا يعارلا
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 ةروك ذلاهاحنالا نم لكيف ميقي نا يف هدهج غرفي نا دعوو ٠ هذيمالتو صلخل
 ندل نم هافاو اذه دعبو )١( كلذب ًاريدج نيلسرملا نم ابهار وا ايئايرس ًانهاك

 ضيوفتا هل هيف ديا 1774 ةنسرأيا ١١ هرأت روشنم سداسلا سويب ابابل

 جات يا ةيريح ةيده ١الالو ةنس سدكقملا عمجملا نم هيلا تفاو مث . روك ذل

 عجشتيل يدم لئاسر مدع بيلصو متاخر

 ريملا موسرع نينموملل ناعاف اهلك ءاحنالا كلت ىلا بتك ناشلا اذه يفو

 لصوملا بعش ىلع هغ انا ةلاملا سكر ايتافرر كردالا ماقاو ٠ حظعالا

 ةدارايه !ك ينايرسلا سقطلا نم ءىش ليدبتب يمسي ال نا هيلع طراش اهعباوتر

 يلصوما بعشلاو سوريلقالا ىضرأ اقفاوم كلذ ا ًاضيا يلوسرلا يم ركلا

  تارم. ثالث فتم انناكم نمو حايتراو رو رس لكب ايعار كلبقت اننا : اوبتكف

 بجوتسلو قحعسي دوت ٍنايرسلا سفطلا «بسح

 يف ةالصلاو سادقلا مهتماقاو نييكيلثاكلا مغ ةبقاعيلا ىلع قشي ناكاملو
 محل ديوي نا املا اولأس مهقحي نيكسقسم نويكيلثاكلا ناكو : ةرهاطلا ةسيك
  شئهاف ٠ همتخي رمالا ىضماو مه ةسنكلا 2 ناب أزمأ ردصاف ٠ قحلا اذه

 .مايا في يدتهاف اموت رام ةنروخ يف مهلا نيلايملا ةءارج تدازو نويكيلثاكل

 سلا نبا ةمعن سلا : مثو مذيمالتعم سوسق ةثالث |1075 ةنس ريبكلا موصلا

 سقاي رف نسقلاو ٠ ديقانعلا تيب ىلا هتبسن تناكو ةياشلا ةلحلا نم متاص مانهب
 2 مالا هوو قعر ةعلقلا لس نس هوك رن, كا واس ل

 دقتعي فناكف ةمعن سقلا اما هذيمالت عم ىّتم رام ريد نابهر نم ندأك مهعبتو

 : الابل ب | ؟ رمش ددع ةفرشلا ريد لئاضر لج نع 4
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 رسقلا نبا ورع سلا هعسا قالخالا سرش انهاك فاخي هنكل كياثكلا نامالاب

 هئاوعلا بحتساف ملشروا راز دف اذه ناكو ٠ تسد كي لا نم عركلا دبع
 اعمتي ل ةمعن سلا كلثكت ال هلا رع نا رش ايش ةيمت سلا يغرو ةكلئاملا

 00 ورعرفا
 0 تار للا ا نم هلع نقلا كراك الؤااتها 1

 لا 1 ساكني ودراف هيادتما نمءادضالا .ءاتننأ سعشلا رثكأل ادنشرمو

 عني كلو هسادق نوكلثكتملا رضيفهئاصخال تيب ا هتيب يف سدقي عرشف

 ا هل نأكو ٠ ةسنكلا ف اهوفخاو هتلدب اوقرس كلذ نم موصخلا

 ةلدبلا در كاذ ىأرامل اذه (١)غنص سجرج نب مانهب سامشلا همجا توصلا

 3 ةبغر سادقلا ىلا نيفنصلا الكن م سانلا عمتجيف ؛هسادق مدخب ناكو هيلا

 ةبنكلا شوح يف لهب ناك هنا هلت لع ىلمشلا اذه فاشاو ىلاشلاتوص
 ودع سفلا ظاتغاف ٠ موصخلا طلغ نيبو سانلا لداجيو ديعو دحا موي لك

 ا يف قلأف ٠ ةياكشلا ىلا هوقيسو هوب رضو ه هومتشف هياع مراصنا ميشو

 ل نا طوق روع عوكل مهتحلاصو لاملا نم انام 0 هعابتا نم رفن

 لا 00 اهيلا لوخدلا نم سامشلا عنيو ٠ ةسنكلا يف سادقلاب ةمعن سهلا

 اك انادلك سسحت ىدن تاوئبن ةدع اذكهبعربلو نادلكلا ةسنك ىلا ددرتلا

 الالا لوبق ل هوهركي نا اوكموو ني_ل سلا نم فت هادف هبا سجرج
 هبحن ىضق اهيفو هيمور ىلا لصو ىتح هآتو برهف

 يكن 0 كك نم فاخي ةممن سقلاو ءاهد اذ و زع سقلا نآكو

 هللا همر دوأد فصؤي سيلتا ديسلا مدحا نيذلا ينوب ز لأ دجوه ١.
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 الا نيدتبلا ةئف ىلا زاحتاام هنأب هركذيو هتفطالم نم رثكي قفط نم صلحت

 لا لحلا لبتقاو رهشا ةعسن دعب هل نعذا ىتح هليمتسيرتف امو ٠ ٠ هحنأصت

 1 الارداف ل نافل بمشلا ظعو يل ةمعن ىلا عم قت

 بعشلا ةيفب رطضاف : 1 نودب اموت رام ةسينك ىلع اواوتس
 )١( بوقعي سقلا نبا عسملادبع ىلا اهو ةيبوقعبلا ىلع نيرصم نيسيسق ع

 فنراكو نيلسملا ةلحب ىف ةدرفنملا همدوحا ةعبب ىلا اولقتني نا ياش هدبع سلا

 أمربت ىتح مايا ةثالث تضقنا ام نينهاكلا نا ريغ ١78١ ةنس طابشا "افلا

 انالم دقل : نيلئاق ةراشب سقلا ىلا اهخيلافمب ايتاو ةعيبلا كلت الفاف امهتلاح نب
 ترالا ذنم انال حيتافملا كيلاف ىراصن نم ةيلاخ ةلحم يف نيدلا ةمدخ نم

 دقتحملا هنك ةمعن سقلاو وه اهل نيبو انامز رويغلا نهاكلا امهظعوف ٠ ل ناعبأ

 لحلا البتقاو هب ايضرف ٠ هاتبئاو وقل
 هنال ةمعن سقلاب ليكتتلا لع اعم اوطبتراف بعشلاو ةسمامشلا ةيقب اماو

 رهتشأو ةراشإ سقلا لمتحاام ردقب مهاذا لحاف ٠ بالقنالا اذهل كرحخلا ود

 الك ةمعت سفلا قيرط ىف فقي ناكف ديغس نيوطسق هعما لجر ةوادعلا

 نقل ىتح ىتش عاونأب هنيهيو همتشيف : ةواصلاو سادقلل اموت رام ةعبب ىلا قلطن
 :ةكومضا هسأر نم هتمامع اهم اوفطخو حوطسلا ضعب نم ”ةرائص اولدف نايت

 هلخديل ىنمنا الف ةسينكلا باب ءارو هل نك ايموك نبا هعما باشو ٠ نيرال
 وهوابفخب هتمطل ةَأرما هلثمو ٠ هتملو هوجو هب حسف رذقلاب ثّولم ءاذحب هلبا

 غي اذك : مانهب سلروق نارطملا دبي 1170 ةنس اموت رام ةعبب يف اًتهاكم مار ١
 نارفعزلا ريدل تاماسر
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 رمتحي رابلا نهاكلاو تاناهالا نم كلذ ريغ ىلا بابلا كلذ نم لخاد
 مق 205

 | ةجاح ىف لصوملا يف ةعماجلا ةسينكلا ىلا يدتبملا بعشلا نك
 باث 0 ها كرما نكي م ذا هك اناكلا ةنايدلا يف 0 0 ةنك

 رواشلا لبث انوريردابلاب 3 أف 0-5 ىلع ناميالاىلا اثيدح نيدتبملاسوسقلا

 يركز سقلا لسرينا هالاسيو ةورج ليئاخيم ديسلا اوريشتسي نالع امهيار َرقف

 بفو رفسلاب اي ركز سقلا ىلا زعواو امهيار نسحتساف ةرم نم رثكا هببلا ايتكف
 ءاقشلا ماع نم هلاقتال 55 كلذ ناكف ضرم رفسلا ةبها ىلع اذه نك

 نم رخ | انهاك اهياذتجاب ةراسخلا هذه نع تضوع ةيناب رلا ةيانعلا نا ريغ
 كلاسلا .نسح ناكو ٠ ودك ايركز سقلا وهو مسالا اذهب بقلم يأطرب ةيرق

 ريقلا همسا ليمز هلو ٠ فارتعالا يف "نمل ًالعم ىلطرب تالئاع رثكا هتذحتاف

 حيسملا دبع نب انوت ءادتها ذنم اي ؟ز سهلا نا هدسحن اكاس هدنع

 هراكفا اهيف نأعي ةصرف رظتني نيدتملا ةعامج ىلا مامضنالا ديري 1717 ةنس

 ةثداحلا هذه نا نيرضاحلل لاقف : ةعيبلا ىفهبعشلا روضحي هقيفر هعصاخ ىتح

 اناف اذهلو : ةكيلئاكلا ةسينكلا ةسادق لعو انلالضو اناهج لع ةنيب ىلجا مسفن

 ةعبرا مهتلمج يف ةلئاع نوعبرا هعبتف جرخو ٠ ( ييلثاك يا ) ىيسم نالا ذنم

 ضرعو ٠ هوعبت نيذلا نيمدقلاب أبوعصم لصوملا ىلا لزن هموي نمو + ةسمامث
 دنع رضح مث * ةتعت عم ةسينكلا يف ةواصلاب هل معسف دلبلا ماح اشابلا ىلع هرما

 ىتح انامز هفقتف هدشريل ةمعن سقلا هملسو هنضتحاو هب بحرف ةراشب سقلا
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 مهتفيظو ضئارف هنم اوملعتيل ةمعن

 هولخداو هئاقل ىلا توودتهملا جرخ : هتيرق ىلاايركز سقلا عجر الو

 ديفا 1 ال يراه ل كاك" ملا مر رنا
 فتراكو ٠ ةلئاع نوثالث هلثم عبو ةنس رازب سو بوقعي هعمأ ساي

 نم دادضالا مثدرط ذاو ٠ ةرهاصملا نم مهنيب أمل لصوملا بعش ةمهب مثوادتها

 تيب يس ةواصلاو سادقلا ةماقا ىلا اورطضا ٠ ليوط ماصخ بقع ةسكلا

 نا ىلا لصوملا يف وا يلطرب ةيرق يف هنواككي اوناكف مصفلا اما : بوقعي سامشلا

 مه ًانهاك سامشلا اذه نبا قحسا مستر

 نايلس وا ميلس هماقم يلو دادغب يلاو اشاب هللادبع يفوت ةنسلا كالت يفو

 سدقملا نابرقلا رس ةدابع تناكو : محل هبل ن :وكلثاكلا حرفف يسلفتلا يدنفا

 ليئاخيم ديسلا لسراف لصوملا يف تجرد دق فسوي رام ديعو دسجلا ديعو

 نيحلا كلذ ذنمو ٠ بعشلا بلط ىلع كلذو اهتلفل سقطلا نم بترت ام مهل

 . كلذو ةديع لولح لبق مايا ةثالث دسجلا موص نوموصي بعشلا ءايقثا ذا

 : أيعيي اضرف ال ًاعوطت
 |اال؟ ةنس ءابو تي شوقرقب اوتام دق ةسمامشلا نراك امل هنا من

 بسلا اذهل ةمدخلا نمم اوعنف اناث اجاوز. اوجوزتف اولمرت مهنم ريثك.

 لويشلا ضاوفق + ةمدقلا يف مهل ' حسفي لق ليئاخم ديسلا اوتفتس

 وناق .اضراف كلذ يف محل حسفف ليئافور يردابلا يلا مهبلط ءاضق روكذل

 ةقدصلاو ةولصلاك مديل

 اواوتسا شوقرق ةيرق يف نيدتهملاب بوقعي رام ةسينك ٍتقاض الو
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 1 الكت ناي رولا نعش نال ةمواقم اولي و انحوي رام .ةسنك ىلع

 راها كست ناكو ٠ انيزرام ةسينك ىلاو ةرهاطلا يرم ةسينك ىلا اودعما لب

  ةك رشلا نا مهدتبم ذنم اودقتعا ىتح أبيت ةكرابملا ةيرقلا هذهو لصوملا

 1 انيم ديسلا ناك هريغو اذهلو ٠ ةمرح هللا ةدابعب ةصتخلا رومالا يف نيلصفنما

 ؛ءاسر يف انأرق دقلو تايشربالا ةيقبل ةودق لصوملا بعشو مثذختيو مهب رختفي
 ,نايرسلا ةفئاط مسجل نانيع لصوملاو شوقرق يتعامج نرا ةرم نم رثك | هلوق

 قفتا 178٠١ ةنس طابش ؟ خي راتب يا لكيملا ىلا جيسملا لود ديع يفو

 رسقلا ةمهب كلذ ناكو اعيج ةيكيلثاكلا ةسينكلا ىلا ءاتنالا لع شوقرق بعش

 فسوي اجاوخلاو فارصلا سايلا اجاوخلا نيقيقشلاو ليث 1 يردابلاو ةراشب

 راط ليئاخيم ديسلا ىلا كلذ يف رئاشبلا تعفر ايلف يبلحلا قحسسا اجاوخلا يدلو
 7 كا راك هبلش ع هاما وق نكس هنا لع هلل (ركاشو ادجاس 1

 بنا كلذو ايظع زنك نيرخاتملا سس طلغ شوقرق يلاها :ىرم طرف هلا

 ةريثك تادلحع تناكو ةعدب هبش هيف باتك لك ةرهاطلا ةعبب رتب يف اوحرط
 )1(  خيراتللو مولعلل ةديفم اناؤما هز واخ ادع

 ةسدقملا ةسينكلا ىلا اومضناف رقعلا ةبقاعي نم ف هللا رانا حاجنل قمت

 | يو ابن ل ا ةوس نا ةراشب سفلا نم اوسملاف ٠ تالئاع رشع اوناكو

 يق دق هناوهو رخآ -1 احاجن فداصف ًاعجار رك مديا نا دعبو اهيف مثدشرا مأيا

 روخ سقملاو ىلا دبع سقلا اهو نايبوقعي نانهأآك ةرهاطلا ةنروخ سوسق نم

 ةراشب م نيكل بلع انا ذتبلا ضاع لع اًرصا دق اناكو : وخيرب

 مدادجأ نع ةيرقلا خويش ةياور نع ١
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 اهدشراف كب قحل بعشلا رثك او هيلع انكام ىلع انئاق نمةدئاف ”قبي ل هلالاقو

 يف ينوقعيلا بعشلا ةيقب لص ٠ ةنسلا كلت نم راذا يدابم يف ةلحلا امهحضمو

 نيجوزتملا نمزاكو دحاو نهأك ىعسو ةريغب ىرج اذهل كو سيسف نودب لصوملا

 1 لطخا ةراشب سلا هب ىنعا

 بكف هسرغ تارث لينا نا 2 هراشبسقلا داراو 6

 سوسفلا ءايسا رتفد ١78١ ةنس طاش 5 ميراتب ليئافور يردابلاو وه هيلا

 ادع ٠ ةزيجولا ةدملا كلت يف لصوملاب سدقملا ناميالا يف اولخد نيذلا رباك الاو

 فصنو نينس ثالث لبق اوُز 5 نيذلا

 نباو رع سلا ' اص ا سهلا نبا ةمعن سقلا اءون رام ةنروخ يف

 سلا نبا وسع سهلا ٠ ياش كتادع نرملا يركلا دبع سلا

 لادبع يسدقلاو ونهب ىلاثلا ٠ ليكرلا سايلا سامشلا * تاجاوجلا ٠ بوقتي
 ادأو دحالا دبعو نانوي ٠ ليئاربج ادلو نانويو يدنه ٠ يجناخلا ناهلس ادلو

 ةرهز ردخ ٠ رباع وأ ٠ كم فسرو ماني ءايمرا نب ىجرج ٠ ليلا دبع
 ةيقبلا يف لمالاو ٠ نانوي قححسا نب يتم ٠ موزه رك اش

 ٠أنح سلا نبا سقايرق سلا ٠ لظخا هراشب سلا ةرهاطلا ةنروخ يف

 ٠ يحلادبع سقلا ٠ هلوثك ردخ سقلا ٠ حواش حيسملا دبع سامثلا نبا ميهاربا سقل

 نبا هحنرف ٠ زوزع اجاوخلا نبا هللاقزر : تاجاولا ٠ وخيرب نب ردخ سهل

 525 انح نب ىتم 0 انح نبا يثاب يجر مانهب وزع ىسع أجاوخ

 نب ليلجلا دبع ٠ ليكولا قععسا ٠ يركلا دبع يسدقملا نبا سايلا ٠ اباش مانه

 لبذس يت نب سايلا ٠ راجنلا نامحرلا دبم
203 



 عساملا لصعلا

 هدعو .-- لصوملا لها ةءواقمل بلعت ىتم نارطملا هلاسرا "1١ كريرطبلا ءايتسا ال١

 نيدرام ىلا هيفن - ىتم رام ريدو ةسنكلا لاوما هسالتخا - ناعالا لوبقب

 ' فرابا ةمصاعلا يلا ادفو كري رطبلا لاسرا -- كري رطبلا بضغ هجيببت

 ةدكف ا( ديدش نايف رودمسس هموصخم ةناشولا نمرالا داطمما

 هموصخو ليئاخ# ديسلا سيح--نامرفلا ءارجال [ ديبت ةيناطيش ظ
 لالقعسالا ةحيصن 1 ةعافشل فيطلت -ةدنكلا:ظبض

 سبح -- لصوملاب نامرفلا ءارجا - صلختلاف
 هراسخيمهقالطا--لالغالاب سوسقلا

 سوسق دادترا -ةعافشو

 قاقثلا ىلا

 آل ريك كري رطبا ىلا تغلب ترا لصوملا رابخا تقعامو 1

 ؤالتيل اهيلا سايلا .بهارلا هذيلثو (1) ينيدراملا عوشي نب ىته نارطملا لسراف
 تانعلو امورح هل ام ازوشنم هلو : هبهذمو هتعاطنم هجورخو بعشلا بالقت .

 ل هتمهو هتدعاسم ايف ضهنتسي محلا ىلا ابتكو :ةيوقعيلا ريغ نم لك لع
 رماوا نارطملا لثتماف ٠ اوصع اذا ليكتتلا دشا مهب ليكتتلاو ني روكذملا عدر

 ؟اخللا ىلا بنكلا مفر ٠جالعلا اذه عجنب ملذإو- ةعيبلايف روشنملا أرقو 6

 رموسقلا نم نانثا دترا ىتح (؟) ميرغتلاو سبحلاف ماصخلاو تاشقانلا تأدتباف

 11 ةكساطاش "ورع ةفرشلار بد لئاشر لج ىعأ-؟
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 هوبتاعو ىتم نارطلاب اومقتجا ٠ نيحلا يف اوجز نيذلا قلطأ الو ٠ ةيبوقعيلا ىلا
 نءذاف يكيلثاكلا دتعملا لابتقا ىلَع مهتلمح يتلا نيهاربلا فطل لكب هل اونيب

 ةبح نم ا لال مم ناك أل هنا ريغ 0 نا دعو لب هيف مههفاوو مهمالكل

 نمل اال يل عرار عسفان رورو كيال اس ٠ ول

 هوخا ناك اك اسك نيرشع غلبم سلتخاو ىتم راسم ريد ىلا علط مث سئاكلا
 نارفعزلا ريد ىف لمع دق

 اموي رشع ةسمخ هسبكل ماحلا ىلا هب !وشو هتراسجب بعششلا سحا الف

 ىلا لقتنا اهنمو نيدرام ىلا هافنو شرغ ةيامنامو فلا غلبم همرغو لاملا درتساو

 ظ لصوما بعش ىلع هبضغ جييهف كاري رطبلا ناك ثيح ركبرايد
 ناف لصوملا يف ثدحام هرقثاو ةينيطنطسقلا يف ثدح دق ناك كاذ ذاو

 موكب رظب راثاف ةيكيلئاكلا ةسينكلال اومتنا كانه نيلصفنملا نمرالا نم ًابناج
 ىنيل ةصرفلا هذه لل ا ا منتفاف ٠ مهيلع الئاه ًاداهطضا
 نم الجر ةمصاعلا ىلا ذفناف ٠ لصوملاو بلح يف اهس الو هتفئاط يف نيدهتهملا

 نمر داخل ! ىلع ر» اوئاشتناو + هنابهر نم رفن عم عوشي سامشلا هعسا هئاصخا

 اولاق مظعالا ردصلا ىلا الا رع اوعفرو يلاعلا بابلا ف فارصلا تيرازنبر

 جنرفالا عم قفتا يبلحلا ةورج ليئاغي* نارطملا نا كريرطبلا ناسل يلع هي
 اذهو : لاق نا ىلا هيار عابتا ىلا اهريغو لصوملاو بلح يف يذلا يبغش ىرغأب

 لمحياموهو أعم ةيكري رطبلاب و ةيلعلا ةلودلا قوقحيو فيرشلا ليجنالاب "لف
 اكلم ىلع جنرفالا كوامو ابابلا مم مهقافتال ناطل لا ىلع درقلا يلع ةيناعلا ةعبتل
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 نغ بهلت مث بضغلا قرع هيف ماق مالكلا اذه ردصلا أرقاإذ ٠ مظعالا

 ”راطاسلا ّ ةلئسلا ضرع ىتح نايرسلا كري رطب ءالكوو نمرالا مالكب

 ش رباكاو هسوسقو ليئاخيم ديسلا يفنب ماس رما ةباتكب لاح رماف ٠ هسفن

 ةسجخ قو ٠ هناجرتو يواسنرفلا لصنقلا ليكو انف فسوي اجاوخلا مو
 (1) نيحرف ركب رايد ىلا هب اوعجرو نامرفلا اذه *الكولا ٍلستف ٠ لصوملا

 ريرطبلا ناك هرودص للم ىملا ياسلا رمالا ءارحال 55 فب

 هارلا ماقأ هنأ كلذو ٠ اهب مهفعضيو نييبللا تيل ةيناطيش ةديكم ربد دق
 مىويسوتود هأعدو للحل انارطم يواهرلا قايدش انح يىروخلا نبا هللا دبع

 دع لزنف سدقلل نيعت هنا ًارهاظتم بلح ىلا روكذملا مدقق. ٠ ةورج نباب ”ةياكن

 هيئاشملا نمرالا عم رمآت مث : هنم اونمأيل نييكيلثاكلا فطالي قفطو ٠ هتدلاو

 لاو ايادملاب مهلا هولاّمساو دلبلا 1 اح اودصقف ليئاخيم نارطملا نم اومقتنيل

 القي رابلا نارطملاناك اًمييف ٠. (؟) ىنحملا ىلا هبعش رباكاو هورج نبا لسري. نا

 آطو هيلع ضبقلا اوقلاف هوتغاي دونجلاب اذا : دحالا موي حابص تي سادقلا

 نيمدقتملا نم رقن ناكو ٠ مغلا نم نينموملا باصام فصي نم انل نف قنشلاب
 نم نارطملا نا اودهشو مهيلع موكحلا يف اوعفشو هيمدق ىلع اومارتف ًارضاح

 ١ ودعو ١الا/8 ةئس ناري زح ”؟-- 14 ددع ةفرشلا ريد لئاسز لج نع ٠١
 ةئس طابش 41١/١ ْ

 ١الا/8ةئس " ت١١ ددع ٠*٠ ج ةفرشلا ريد لئاسر لج نع "؟
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 مهسبمي رماهنكل ةعافشلا لبقو مكاحلا بضغ صقانتف ادجا ذوي لو ءاحلص
 مهتايح دقف رطخ عم مايا ةينام كانه اوماقاف ٠ ينشاب يجكتفتلا غانوق

 نييكيلئاكلا هركاو ةسينكلا هللا دبع نرارطملا لخد كلذ ءانثا يفو
 همم نيذذلا ةنبكلل فارتعالا اومدقي نا مثرماو ةولصلا يف هتقفاوم ىل

 يردابلا ناكو : ىيلثاكلا دقتعملا ىلا اودوعي نا مهنا ةقيثو هل اوعفدي

 ةثالث ةلهم ممخلا نم اوبلطف نينموملا محشي نييسيسنرفلا سيئر وكي راكي.
 يواسنرفلا لصنقلا ناك ذ٠ مهلا ريمسلا نم درت ةدحمن يف الما كلذو مأي

 )١( رهتاجت ىف .:روعسي كنملثلا لصتقو ”نوطتف اجاوخلا هنامحرتر
 ا ريك غلبم مفد مهيلع ضرفي ترا احلا يضر ىتح نوعسي اولاز اه

 اوقلطاو اهودا

 ىلا ليئافور يردابلا بيتك لصوملا ىلا رابخالا هذه تلصو املو +٠

 ريدي نا هيلع ريشيو ٠ هتالس لَم هثيو ءدئادش يف هيي ليئاغي ديس
 هل ينل ىلإ نا فو دانسب يف اديدج بوصنملا اشاب ناولس ىدا ةنيرل
 ًامرف لانفوه ربد اك : ةبقاعبلا ءاسور ٌلعلالقتسالل يناطلس نامرف لاصحتس
 فورظ نا ريغ ٠ ينادلكلا دزمره انحل ةيكريرطبلا ديباتلساكا ةعبس فرص

 نسهحلا ريبدتلا اذه قفاوت مل نامز

 لصوملا ىلا هريس هدي ىلا نامرفلا لصو ذنف سيكروك كريرطبلا اما
 لسري نا نيبلاط احلا ىلا هومدق ةكح ا يف هئالكو طسوتب هليجست دعبو ال

 ١ ددع ةفرشلا ريد لجح ١5 - " ةنس ناسنن لالالا١|
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 ا وكلا لاىيرجا سوسق ةسخو ةسن:نمقلاو ةراشب نقلا

 | لب ذنم منا ريغ : يفرح نامرغلا ءارجا ىلع مزعو ليجتزلا نم يف مهجزو

 -ا ىلا. عرسا : تاوغالا ناخ يف هترجح ىف وهو فارصلا سايلا اجاوخلا ىلا

 ء ةسمخ اوماقا ثيح ةعلقلا نجي ىلا مهلسري نا مباحلا يضرف ٠ مهيف مفشو

 رم اوجرخ الف ٠ مهقلطاو شرغ ةئامسمخو افلا مهيلع ضرف اهرخآ يف موي
 لا ٠ ةعبرا يوس مهنم تاثي لو ٠ ةيبوعيلا ىلا ةثالث مهنم دترا ريسلا

 زولصي ناقتي رفلا ناكف ردخ سقلاو سقايرق سقلاو ٠ ةمعن سقلاو ٠ هرابشب

 نويبوقعيلا مث الوا نويكيلثاكلا : مالا رماب ةبوانماب نيتيسيكلا
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 رشاعلا لصعلا

 تندم از ترق نيكل 2 كمال لإ نارطملا برع لي نايرتلا ءارجا ا
 - مهسبح -- ةبقاعيلا سوسق عم رادخوجلا ةموصخ - شرغ فلا نيرشع عفد دعب

 ليئاخيم ديسلا عوجر  موصخلا ةدبكم 155 بعشلا باوج كري رطبلا باتع
 هبعش هوجوو هسوسقو ليئاخيم ديسلا سبح  ةسيسدلا فاشكنا

 ةليل مهئاجت يف يعسلا ١١1 مهتدابا رطخ عم ةسومارلا يف

 | شرغفلانيرشع عفد دعب سورتميد رام راكذت
 يزرت ناهلس سقلا رفس--ا ديعمويلا ل عج

 يف ةكلشكلاب هراهجا - نيدرام ىلا
 ريصقت . نع هيبن لصوملا

 سقطلا

 ..عاش .ذنمو ٠ اهكاح اشاب يدبع ىلا بلح ىلا نامرفلا لسرأ مم +

 . ايئان ارا فسوي سلا ماقاف برهي نا ليئاخيم ديسلا ىلع نونموملاراشا بخل
 ..رخا ىلا دلب نم لقتني لاز امو سربقف هيقذاللا ىلا نييناإعلا يب اليل برهوذن
 . ماقا ثيح ةي ردنكسالا ىلا بلح هتحرابم نم فصنو ني رهش دعب لصو ئتد

 .ةعصاعلا ىلا هلحم نم بتكو ٠ ايدش ميهربا ململا تيب يف ايفتخم رهشا ةعب
 ناطلس نم هلالقتسا يف نامرف لاصحتسا يف يعسلاو ةدجنلا بلطي هيمور ىلا
 نا هيمور نم راجح سويسونويد نارطملا هلكو هباجاف ٠ نارفعزلا ريد كري رظ

 .ءارفسلا سرا ثيحب نييكيلثاكلا ل ةعطاق رماوا لضحتسا نمزالا كرد
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 وو ٠ طقف هللا ريغ ةيلبلا مفري نا رذقي الف ذهلو ٠ اهعنم اوعيطتسي ل مهسفنب

 مود رط اذا: لبق م هتنطف حدمبو هي رعي سدقملا مدخلا نم باتك هللا

 1 [تارلحأ كَم نولكت ال كنأ ل ازد لباس قرشا لااا هندي

 ذاف هريغ يزعي اضيأره ناك هنوزعي ريغلا نأك امفو مكاغال فاسدا ا يفأي

 : مهل هلوق كلذ نث ٠ لئاسرلا ةطساوب لصوملا بعش دقفت نم مسرب
 :ء نال هدي لصت ام ردقب انترضم ىف ىعسي لاز ام كريرطبلا اذه نا

 ذلا نيراتخلا ناحتما ىلا لوأي هبعت ناريغ ٠ ناوعا نم ولخي ال اضيا ريخلا

 شب سقلاب هللا دعب نم انتيلستف نحن اما ٠ يلا ليبس ين داهج اهلك مهتايح
 هلا 5 نكل : نامالا لع جقافتاب ملع ينا : هللا ديب ريخ ةلا مناف هئالمزو

 ودعلا ىرخيو نامالا لكي

 او مهسوسق َّلَع ضبق مك احلا ناف بلجي نينماوملا نم ناك ام اما
 لف باقملا دشا مهيقاع الاو كري رطبلل اوداقنيل نامرفلا رما مهلا غلو

 8٠" ةنس ناك هتعفارم خيرات نا ىلع كري رطبلا ىعدم بذكب اوجتحا اواصاختب
 "4 ةنس يناثلا ني رشمل قفاوملا ١١15 ةنس ةدعقلا يذ ؟“ يف نامرفلا خيراتو

 صير ملا نا ريغ ٠ هتعيش نم اوسل,مال مهيلع هل ق>ال هنا نع الضف

 ةطاو شرغ فلا نيرشع عفد مهياعضرفو ليجنزلا نجسيف مهجز لب مهملا
 ظ ةدئافلاب ةيقبلا اونادتساو سعشلا يم للملا اوعمجم

 و هتمدخ قحي ةبقاعيلا سوسق بلاطي اشأب يدبع رادخوج ناكو

 موي نم هنالطامي اناكو يواهرلا ناملس يروُخلاو يددصلا فسوي يروخلا

 ايلف ٠ ايفاج امراص ناكو نامع هما هريغ بصنو اشاب يدبع لزع ىتح موي
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 عابت انثا : نييكيلثاكلا ناسل َلَع هيف لوقي الاحضرع مفر ةبلاطملا نم رادخجلا
 اندالوا نم اضعب اوطيض دق نويسعم نارفعزلا ديمالا *الوهو : ميرم نبا ىسع

 لك ف 2 نوبحن كلذ عمو ' 01 هدابعلا هذه مثوملعيل مثرب ,د ىلا مثودخاو

 ٠ ةيلعلا ةلودلا لل يف نحنو لظلا اذه ىتم ىلاف الآم سايكا ةرششع ةنس

 مايا ةعسآ مهسبحو امهءابتاو نينهاكلا ىلع ضبقلا ىقلا مالكلا اذه رت الف

 ثدحأم ضرع ندا سس جرخ الف شرغ ةيامالث ناموس يروخلا ىلع ضرفو

 ليئاربج اجاولا ىلا بتكف ٠ نيبكيلاكلا ىلا ةياكشلا ابسان هكريرطب لع هل

 يو نارفعزلا ريد قوقحو ةيوبالا قوقحلاب هبلاظي و هبتاعي نارطملا قيقش ةو

 همالكب دحا ثرتكي ف * ةرما 500 شرغ ةئامسه

 0 مثر قفا يتح مهلع هيدعت نم ناك امو هتواق لع هنوخيوي اوبتك لب

 يلوا اومبفي نا نيسقلمه نينسحلا نودجيتس هواصخاو ليئاخيم ديسلا كاذ ذا

 اياراف فضرب نم باتك مهلا دروف ٠ مهيلع مالظلا هب ىدعت أم نيينائعلا رمآلا

 لكضو ييعسلا رمي 101 اراد 9و ناتلا ين خيرات نع

 (؟) هللا نم رصنلا ملل دكوي و نارطلا بئان راجح فسوي سقلا
 صو اسنلاب وره ظن ور ناموفلا اوقخ ذك كرو اكلا ةالكو نورا

 نكسو فصاوعلا تأده دق : نا ليئاخيم ديسلا ىلا اوبتكف نييكيلئاكلا اونم
 رازف ميلشروا ىلع جرع هقي رط يفو رفسلل جرفن ٠ هعوجر اوسقتلاو داهطضال
 اهدعبو : أموي نيعبرا كانه هتماقا تناكو ٠ ىملالا نوعلا دقتساو سدقملا ربقل

 4١ ٠ ددع انه عجار ١

 ةفرشلا يف ظوفحلا لئاسرلا لج نع ١
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 7 دل ل اقوا اانا تاذ؟ يف ابلخد ىتح للح دصق

 هنامرف مدقي نا بلح 0 ىلإ كريوطلا كك ول

 لاك بو رج نا قو ةسيكلأ ل باب الان ناو

 © لسرا نامرقلاو ةياكشلا قاروا كالا رق ة الف ٠هيبا تيب. ىف ىنتخاف ليئاخيم

 دو نارطملا نك ثيح ىلا مهضعب بهذف لوالا نيرشت 1١ ءاعبرالا موي

 ١ 1 لصق دعب حرم 3 وازنو طئا1لاا رئاستو وتميل قصالملا عماجلا

 مب هراد ىلا مُهوزن ببس نع ”الئاس نارطملا مثردابف ةصاخ تانبلاو ءاسنللو
 هذو ٠يارسلا ىلا مهققارف مكاحلا هب رما ام اذه اولاقق ٠ اهيلع مهبتاعو ةروصلا

 مزلا ةالص نولصي بعشلاو سوسقلا ناك ثيح ةسينكلا ىلا دونجلا نم رفذ
 دبعو ٠ زمرق فسوي يمدقملا : بعشلا رباك !نم ةسمخ لعو مهيلع اوضبقف

 رطملا عم مثوجزو راويرس فسويو ٠ سميسان يرفو ٠ ىصمح زوزعو ٠ قاقد
 سم ةسومارلا يف يدروالا ىلا ثوقاس كلاثلا مويلا يفو ٠ يارسلا سبح.يف

 :يسا رماف يلاولا مادق مثوفقوا شيح ناموت :زاخ قب رط ىلع فصنو ةعاس

 5 , كلا مهنع اوعاذأو مثثواطغءامسلاو هداهم ضرالا تناكف ديدحلاب نيلككم

 :ايح دقفب اونقياف مهتردقم قوفت كلاي اةما رخل نم اودوي مل نايننلاو بلصلاو

 1 ول اننا وناكز ظموي ذل .[هنرسمولا متغاف
 لاثلا وهو.يناثلا نيرشت 6 ىفو ٠ مهيف اوعفشيل نايعالا نم + امانا نوطسودو

 فأر مكاحلا هللا ملا ديهشلا سورتمد رام راكذت ليل عقاولا مهن نم رشع

 باب نك بالطو شرق فلا نيرشع غلبم مهيلع ضرف نا دعب مهةلطاف

 دنكلا ىلارابلا يارلا 52 رذ * دحاو عوبسأ يف هوعمجي نا ىلع سانا ميلفكف
2017 



 نا رما : سورتد رام ةعافش ىلا هتاجن بسن هنالومهتمالس-لعهلل ًاركش مدقو

 واطملا لاملاعمجو ٠ ةنسلك نميفاثلانيرشت نمنيرشعلاو سداسلامويلاينهل ديعب

 )١( هاطعلا اذه نم اوحدناف نيتموملا تانسح نم

 داشرال نعذا انح قايدشلا نبا نابلس سقلا نا اقتا انزكذ دق انكو اذه

 هنا لوقي ةرات نيتقرفلا لع جرعي ناكاذبف ًايلئاك ىضاو ليئاخيم ديسل
 لقتنا اهنمو بلح يف مث اهرلا يف ةبقاعيلا نيب هدوجول يبوقعي ًاروطو : ييلئاك

 ريدب نرورملا 5 ةدع ادهات فايذسلا هدلار نك اذاف قي راهو

 ناعيل ةجح كالذ نايلس سقلا ذختاف ٠ ام .رمال كريرطبلا هرجز نارفعزا
 : روثاب مانهب رام ميرض ةرايز ديريهنا رهاظت كريزطبلا نم هفوخل اها هتكلتك
 يدي نيب سدقملا نيس لا ا ةنس لصوأا ىلار فاس

 ناملسس فلا قفط نيملا كلذ نمو :هدلاو قايدشلا كلذكو ليئافاور يردابل

 حرفف ٠ ةيكلثاكلا ةنايدلا ىلا بعشلا باذتجا ليس يف ةّمعن نقلا عم دهاجي

 ' لداخيم دسلا 4

 هراصتخايف ناملس سلا بغرو اهرلا ىف امم لوطا لصوملا سقطناك الو

 فلاخت اهنا ةببش اهيف ىلا تاراملا بذه نا طةف.هل زاحاو ليئاخيم ديسلا هاب
 ناشربلا لامتسانعماهن مث ةبئانليئافور يردابلا ةرواشم دعب كلذوملسلا يلعتل

 امايق سادقلانونموملا رضحي نابةينايرسلا ةداعلا ظفح ىلع هثحو هموي 0

 أجاوخلاةبحض لصوملا ىلا نامل سهل الئاَع رغس يف روك ذملا ديمسلا ىنتعاو ٠ نيب

 ريمزا يف ني رجانلا ليئاربج يهاربا اجاوخلاو راقنلا َليلجلادبع نب أن و

 ١ ةورج لئاسر لجن نع © ١ ةئص زومت 111/4
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 عب | نابل »

 هورج ليئاخيم 000 ىلع ةفئاطلا ةلاح يف

 لوالا يصب

 نع قافتا - هلاوما دحالا دبعو ىتم نيقيقشلا ةقرسس - سكر وك كري رظبلا ةافو "7
 بختنملا ىلا كلذ غالبا - اكريرطب هورج ليئاخيم ديسلا باختنا لع نايرسلا

 بيغرت - ةعاطلاو ناميالا لوبق مدعو -- قاقثلا بيسل ةوعدلا هضفر "١

 لصوملاو ركب رايدو نيدرام بعش عامجا هل مهضعب دعو -نييلصوملا تم

 ىغرا 9 ليئاخيم بصن 2 نوعباوتو هامحو صمحو قشمدوبلحو

 لك داودتمدبل يني دنا 4 لطرح ل الاي دسلا

 ةيجاوم - قم 7 -هميات ساكن هيل 00

 8 اهحااءتلا نقدا جس ع نعش
 كفو نامو كليو ع ينانكت

 هل لح

 درغوا ةبيجع ةعرسب مت دق نيبلصوملا نايرسلا كلثكت نا
 مهب لكت ام هليلغ دربي ف ٠ اظيغو ةايتسا سيكر وك كريراعبلا ردص
 جي ع  سجه وه ائيبو 3 ًاضيا مهجاعزا ىف ارم يعسل ذخاف : نيحلا كلذ

 8١/ ةنس نم زومت رهش يف همهد لاضع رضرمب اذا : اهب رفظي ةلاعف لئاسو
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 ةبارق نم وهو بلعتلا عوشي نب ىتم ناكو ٠ يلالا لدعلا ربنم ىلا هاعدتساف

 1 سلأروق نلرارطلاب فو رعملا وهو ردس فقسالاو سواردنا كريرطبلا

 لسغ ىلا نابهرلا لبقا الف ٠ ةيكري رطبلا لَ يلوتسيل ةصرفلا هذه لثم مقوتي
 رسا :زينجتلا في ةرشع اوناكو ةفقاسالاو سريلقالا عرشو : كري رطبلا ةنج

 ةصرف نسحا هذه [را(١) هقيقش ىتم نارطملا ىلا ريدلا نارطم دحالا دبع

 هكرت ام لك اقرسو قيدانصلا احتشو "فون عدخم الخدف ٠ انبرا لينب يدتبنل

 او ٠ رارفلا ىلا ألو نييكيلثاكلا عدرا هلصحتسا يذلا نامرفلا عم لاملا نم
 مامهملا اموملانيقيقشلا نا اوركذو يرج اب اورعش ايلف ٠ عدخللا صخ ىلا موقلا

 ' اهوبلاطو ةراسجلاىلع اهوفنعف ناسلتخلا امها اوققحت : ةزانجلا عيريشل تف و ارضحي

 لرم يف نيريمتم ةفقاسالا ةيقب ناك اهفو *رظنلا نع اباغو الزتعاف قورسملاب

 سلج : هعبتيل رصتني مهما رظنني اذهوهسفنل ةيكري رطبلا ديري اذهف : الخ هنوهقت

 نإ : نيلياث 1 اذلاب اوادب و نيبكيلثاكلاو نيبوقعيلا نم بءشلا ةنك ارا

 اهنا نع الضف : ضعبل ضعب نالا ىلا ناقيرفا بس ين رئاسحلاو تاقيضلا
 لاومأ تفتت اردد و نانشلا تدار ١ يرحل هع او تاكل ننال 8

 ةيئزج مهني ينلا ةينيدلا تافالتخالا نرا عم ٠ ريغلا عفنأو اهبارخل ةفئ
 :ةسائرلاو داقتعالا ديحوتو ةبحلاىرعب كسلا لع ايا 0 اذا اه.لفحي ال

 ًامزحو الع ةورج ليئاخيم ديسلا قوفي نم هفقاسالا نيب سيل هنا ىلع اوعمجاف

 ٠ دحاو ,يئارب هباختنا ىلع اوعجأف ٠ ةيكري رطبلاب ردجالا وهف م نمو ٠ اتونقو

 تاماسرلا باتك يف 17755 ةنس اههتماسر رتفد نم نيةيقشلا نيذه مسا فرع .

 نارفعزلا يف يذلا
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 .ةلاسر.اوهجوو ينعملا اذه ءيف تايشربالا لك .ىلا لئاسرلا اوثب مهتعائس نمو

 ريب نا هنم اوسقلاو مهموتخو مهئاممأب 'ةعقوم بختتنما ىلا يصوصخ عاش:

 لهمت نود مهلا ريصيو مهباختلاب

 ءاذيمديسلا ناك امذنع ةيالقلاف بلح. ىلا يعاسلا لوصوناكو

 ه0: لوقي وهو ظقيتساف' بابلا قرطو ةلاسزلا هسامش سجدبح 6 006

 8 + سامثلا جلف م كزينرطيلا. تام لهة.تقؤلا لق يضاقيا ىلع كل

 وج تي اهدرس مناوم ةدعل.هيبختنم بلط ضفري نا ىار هيلا نردكاام أرق

 اوما بتك احل عضاخلا وهو ةعماملا ةسينكلا نع نيلصفنم.مهنوك اهصخا
 .. رودلاو يحلالا نوعلا دقي ليئاخيم.ديسنلا عرشو ٠ هب اءجار يعاشلا كف
 للا مالا اذه يف تيل ندقلا حور

 دءاومهبلط اور رك و.ةيناث اوعتحا : هباوج..ىلع نيدزامب بعشا أ ملطا.الف ٠

 ما نوفذخي ىيلثاكلا نامالا لوبق ىلع هعم نوقفتيو ل لك نوكرتي مهنا

 تو .ثالثلاتادقتلا ىرم انلجا نم ىلص.نماي.ةدايزو ةءدبلا هاعز

 برلا ص مهموتجم اوعقوؤ ٠ مهباختناب ئضري. نا مهساهتلا نور 5 مو مهتلاسز

 تقولل افولسداو ١

 للا لضم س7 بيرق انامل متم ناوطلل ناك, كلذ هلثثا فو

 دال هيسداتعا :مكيلعو : كب. يتقث نا : لوقي نييلصوملا هراصنا ىلا بتكف
 هذم: يلدبم يا.) نيبولهملا جنرفلا تاقيلق ىلا ليملاو ماياف : يدالواو يتوخا
 اماو ٠ ةيكري رطبلا لع ةورج نبا يلوتسي نا اوضرت الف ( نيبكيلئاكلا ينعي
 ل لكووو ٠ تناك ةليسو ةبابو ةروص ةبا لع اكري رطب يبصن نم دبالف
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 لجرلا مساو: ةعاا ىسوم نابزلا هعسا ىتم زام ريد.يف .بعاز.قيقش هل د

 :تسباد كي ورع سلا ىلاو .ىموم رايدر انه ىلا فكف ٠ ةشللا يقف
 كلذ دعب هامش ترا ىلع ةيفقسالا ةج ةحرد ىلا اعيقري ىنا [دعاوهبلا اهمدقتسي

 عاعرنم“ رفن هب زح ىلا لامو ٠ .هدادبتساو هع يف اهريغ هقفاوي ذا اكري رطب

 ”دحا ةيكريرطبلا يلوتي .نا ًادبا جعست 'ال نا : هؤباجاءالؤهو لصوملا بعش

 كمادق انلايعو انلاوماو نحنو :كاوس

 اوناكو ٠ ليئاخيم ديسلا اودعو مك ةكلشكلا ىلا اوعزتف نيدرلم بعش اما
 ةعيبو ينوعُم ةسيدقلا:ةعببو ًاديبشنيعب رالا ةعبب .يف ىتلا"ثالغلا تانروخلا نم

 ٠ ةريبكل لبرطق ةيرقو 1 رايدو روصقلا ةيرق يلاعا مىلثم 6 .ليئاخعم رأذ

 دراوتل اكري رطب ليئاخيم ديسلا باختنا ناشف طباضملا تذخا تقو عرسا يفو

 ةئاعالث موتخي ا اح .يعش ةسطبضم للواذ ٠ نيدرام ىلا

 ديسلا 0 ثمرق ف سوي اجاوخلاو اف فسوي اجاوذللا طسوتي و اضخم نيس
 هجوم ءاهنإ كصبو امهيمتخب اهاق دصف يضاقلاو يلاولا ىلع تضرغ ليئاخيم
 ةخسب 6 : مهتطبضم 0 .نيدرام ىلا هنم ة>سنب أوّقعبف * يلاملا بابلا ل

 ينلعل )ملا راد يف هوجرلا عمج اذهو دا نوطنا أج اولا مساب شهد :بغش ىلا

 نم .ءاهبا ليت يف روك ذملا سف : )١( جملا 0

 0 لك يف 2 كد لثمو ٠ نيدرام ىلا متظبضم نع هب أوقعبو يمفاقلا

 0 تناكف ٠ اهدإب يضاق نم ءاهناو قيدصتب ةقوفشم طباضم 0 ريالا

 0 501 0 !ا0 0 م لا باتك
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 ءاثلا اهتاينروخ مومع نم اهريغو ٠ أصخش نيثالثو ةتس موتخب ةديوم نيدرام
 هرآو ةسمح موتخب روصقلا ةيرق نمو ٠ ًاصخعت نيثالثو ةعب راو ةئام موتخب

 مويو ايمرأ سوسقلاو قاوق عوشب يروخلا موتخب ركب ر ايد نمو ٠ ًاصخش

 وم اهادحا لصوملا طباضم تفاو مث ٠ بعشلا ن نع أيردنا اجاوخلاو ميهرباو

 روخ مومح نم اهريغو ٠ نيتسو ةسمح موتخمب أهريغو ٠ نيناعو ةعسآ موتخب
 ملا سوسقلا ادع ام اصخش نيسمحو ةئام موتخب ةقدصم اموت رامو ةرهاطلا

 لك نمو ٠ سوسلا ادعام هوجولا نم نيعب راو ةيناع موتحب شوقرق نمو

 ل نان اولط الوعد ددصو مهتيرقلاو كبنلاو هامحو صم ىيلاها

 مالا ةسينكللو مظعالا ربهل ةءاطلاب ني رقم ةيكري رطبلا ليئاخيم ديسلا
 )١( هضفرت أم نيضفارو هب دقتعت اب نيدقتعم

 -ا هيلا سائلالا بتك تْفاو الف ليئاخيم دنيلا نم ناك ام أمآ 1١8

 ىيف درو م« سدقلا ا ةروشملا نا هنيقياو ريطتخلا رمالا اذهىف ركتني

 : دع *”؟ص ) مدنت ال تلعف ناف ريشتست ىتح لمجىلع مدقتت ال : خاريس نبا

 ركلاو ةفقاسالاب معا مث ٠ دحا لك لبق يلوسراا يسركلاب ريشتسي نا يار

 اغلا نيب اولباقف مهيلع هتلاسم ضرعو بعشلا ةنك اراو نيلسرملاو نيينطولا

 ٠ فوحلاو لمالا نيب نوحوار. مثو اوعمجا ىتح نامزلا فورظ عم طئاسولاو
 وا ماقا لغشلل ًاديهتو ٠ قفاوف : راطخالا مهتثا نإو هيلئاس نارطملا يبلي نا

 اصحتسا ُحِس ىعسل ةمصاعلا يف هنع أبئان يلبان ةلود نامجرت ناحوت سيسنرف

 115 ةنس بجر ةرغ هخيرات كصب كلذ ناكو ٠ هعساب ةكرطبلا نامرف

 ةقرشلاب قاروالا ةنازخ يف ابلك ةظوفحم طباضملا هذه. ١
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 كص اوعفدي نا ءاحنألا يف هوبختنا نيذلا لك مزلأ ابناث ٠ ( 1741 ةييسم |

 ٠ هأيا مهياختلا نع اوعجر اذا هبصن لع فرصت ىتلا فيراصملا عيمجي ةلافك

 يثاب فارص سايلا هجاوخلا ىلا ةهجوم لصوملا ىلا كصلا ةروصب ثعبو

 اقيشعب و يلطربو شوقرق :يثلو اهعباوتو لصوملا يف بعشلا اهمتخي نا يف ىعسيل
 ىلع ةفقاسالا فقوا اثلاث ٠ ةرصبلاو دادغب و وخازو رقعلاو بوقو ينا زحابو

 ىلا دحا لك لبق بتكف ٠ أضيا مئاضر نع مهلأسو ةجاجلب هايا بعشلا بلط

 بوقعي ناكو ٠ رفسأا يف هقفاري ىل همدقتسيو هفطالي سدقلا نارطم ةراشب

 00 ل ا ل
 ا نس نارطم نادك ىلا انه نو( ليا ديسلا عم ةدحاوأ

 دحالا دبعو ىتمو نيقيقش|ا نينارطملا ىلا مث ٠ يددصلا تاث يروخلا نبا ةمعا

 ةلبلب لك ايشاحتي نا برلاب امهدشانيو امهبنجت برغتسيو امهتتاعي نيينيدرأ]
 نراحط ليئاربج يروخلا اهيلعماقاف بلحي هتيعر اماو أعبار ٠ةفئاطلل ديدبتو
 ةيئمزلا هقودح ظفح مالك هيلوبنطسا انح سقلاو ٠ هبايغ هدم هنع 5

 لمار ةسءايسلاو لقرار لا نار 1 ةيف را اردتم ىلعاو

 ةسينكلا ةلاح مظنل رخآ ًاروشنمو ٠ مهتامدخو مهكولس طبض هلام ةيوخالا

 ليئاربج اجاوخلاو ٠ هوخا ليئاربج اجاوخلا مثو ةعيبلا ءالكو ىلا هيف هباطخ هجو

 سايلاو ٠ هيلوبنظسا هللا ةمعن ةعنصلا ءاسؤورو زمرق فسوي يسدقملاو ٠ لاتف

 نوطناو ٠ يصمح زيزعلا دبعو ٠ يجزاي هللا دبعو ٠ سوسان هللارصنو ٠ رهاض
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  هنع أبئان ثيغارب هللا ركش يروخلا ماقا ُث(1) يصمح فسويو ٠ يدنه

 دقملا عمحلا نم باوجلا هافاو رفسلا ةبها ىلع ناك ايفو (؟) يرصملا رطقلا
 داعام اذا هيصنب قاقشلا لطي انك رار دعب ةرقس نخل وذل ناذلا عزي

 ةمئواجلا عينا ةزيص ىلا نايرسملا ةئكريرظب
 كلب عقحا : بلح ليث اخيم ديسلا ةرداغا ةعانفلا تزد اعل .

 للراو هبائغ ا ةدنإ ةلينكلاو سرنا ةمدخ ناقثا لع مهضرحو موظعوو

 هبنيب هدوجو مأيا ىف اهتومعي اوناك اك طاشنب ضرفلا ةالص اوي نا ًاصوصخ

 ؟ ماض ١/41 ةءايال ءازا ونت كعع ني دراب ىلا هجوتو ,مءدو اذه دعبو

 -اوريسم دعبو ٠ هقارف ُُط عومدلا بكسل هتيعر كو ةسماوشو أس ًاسوسق

 علم ل بعشلاو سريلقالا نم روهمج جرشن نيدرام م ىلا لصو أ هو نيرشعو

 ع نيعب رالا ةعبب ةيالق يف مارك الا ديزم هولزتاو ةيعيبلا ١ ليتارتلاب

 سانلاو هتقو ريغو هتقو يف حصنلاو داشرالا نمرتفي ملو هلل مالك يتلي

 قاقشلا ىلع ني رصملا بولق همالكب تنال ىتح ةذأب

 ا اخينا لباعتم ديلا علما ول ناكف مصاخلا ىتم نارطملا اما
 بهرلا نم بصانمو بترب ممدعو نيذلا نم رةئف الا هقفاوي نكي ملذا اناعو

 ةرارطملا اهسالو هئاصخا تاقيلقب نيقوسم هوذح نوذحي اوذخاف ماوعلاو

 ودي ري امهتعامجو ناوخالا رضح ىتح لاما اذهىلع اولاز امو ٠ هقيقش دحالا دبع

 0 ليئاخيم دبسلا بي 5 3 0 دئاوفلا كسل
 باجي ةيالقلا
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 لكومللا ملعب اناخا اي : ىتل الئاق ليئاختيم ديسلا مثردابف ٠ بختتنلا ديسلا ةلدام
 , خجاجل ينتلمو ال ينراتخا سعشلا لب : يشب ةيكري رطبلا بلطا ل نا لح

 ابغار تنك ناف كلذ عمو ٠ ةفئاطلا ريخبو هب ابحالا مهلا رف ٠ اهلوبق ل

 .اهنع كل تلزنت : اهي
 لب انني ثدحتسمم سيلف ينامورلا يسركلل عوضخلاو ييلثاكلا دقتيمل اما
 ا و ار ار ني دات كس

 ال بر تل ا ا
 ناميالا نا تاق ذا لصوملا يف كدوجو موي بعشلا نم_معسم ىلع كلذب كرارق

 كاعد يذلا ام كاذك رمالا ناك اذاف ٠ ةينامورلا ةسينكلا ميلعت وه حيما
 هل لاق ةليوط ةثحابم دعبو : جذاسلا بتتشلا اذه عدخو ةمواقملا ىلا مويل

 نايرسلا بتتك يف رثا هل نكي مل نيمورحلاةعبسلا ءامما ركذ نا : ليئاخيم ديسل
 اذامل هللا كتدشان ىل لقف : ريدلا ُكَّي كدنع يه اهو اهعلاطمل رهظي م ةميدقأ

 نيلئاقلا ديكتل ةعبسلا ءالوه ركذ انلخدا اننا لاقق ٠ انسقط يف مثركذ متثدحتم

 نا : نيلزاق اوخرص : مالكلا اذه بعشلا معم الف ٠ داحتالا دعب نم نيتعيبطلا

 نروريزك قاقشلا ذبن تقوللو ٠ هديرن ال بعشال ةديكموه يذلا نهال
 يف ىداّتف ىتم اماو ٠ بعشلا رما نم ناكام اذه ٠ ليئاجيم ديسلاب اوقحلا

 مهباجاف» اكريرط ىتمب معني ملام حلاص:ن ال اننا: اولاقق هراصنا نقل لب ٠ هدأن

 اسال ٠ وهو متنا قحلا نامالا اولبقل نا طرش ىلع ل كلذ : ليئاخيم ديس
 نومهفي الو نوعم“) منع لق نيذلا نم هوعماس ناكو ٠ هنابي 3 حضتا دق
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 110 دبل كلر كاذ دنع ٠ يففلا دتشاو احايفو احاننم اودادؤاف

 الو ١ نلج ىلا عوجرلا ىلع مزع دقو تويبلا دحا ين لزتعاو نيعبرالا

 .رتيو هتانا ليطي نا ىلع هوثحو ٠ هنوفطعتسي هيلا اوابقا هراصنا ىلا ربخلا

 خر كلذ يف اوبلطو ٠ ةصرفلا رورم لبق ةكلشكلا ًاديبات سئانكلا سركيف

 ىلا قلطناو ليئاخيم ديسلا نرعءذاف كيب ىسيع هعسا ناكو حاملا نم

 ث نال سئانكلا ةيقب يف نوسدقي هتنبكو اهيف سدقي عرشو ينوعت ةسيدقلا

 )١( ةريبكلا لبرطق ةيرق يفو ركب رايد ةنيمك ف ىرج اذه لثمو كلثكت

 ةفرشلا .يث ةظوفحم شنو ميراتلا اذهب 121170 وفور روصنم يردابلا ةلاسر نع ١
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 يناملا لصملا
 ىلايوعألا عفر -- ىرقلا سانا هحييهت”-هيلا سدقلا دار هتلاوسا - يتم قلق 14١

 راكأ قافتا - دادغب يلاو نمو لصوملا يعش نم سختنملا ديب أت - دادغب يلاو

 ماع افارتغا مهيدقن -- ناميالا روتسد ني ريثك ريرقل 4١؟ هعم ةنراطملا

 يف بختمملا سي ركت ةلفح -- ةءاربلا لينل ةمساعلاو دادغب يف تايصوت
 هتماقا - ىتم لازثتعا ”١55 سعشلا شساعئرا -- نارفعزلاا ريد

 ثق يف اكريرطب هايا مهبصتف نابهرلا نم ةفقاسا
 يف هربخ هرشن -- هل ركحب رايد ياو ةدجمن

 لواطت - هراصنا لشن -تايشربالا

 مهيلع نييلصومل

 عرزا ةح ديريارعو ًادسح مرضتب ىتم بلقناك كلذ ءانثاىفو ١6

 راصنا قبسف ٠ سدقلا نم ابتآ ةراشب نارطملا مدق يتح اذه لع لاز امورشلا

 يارسلايف اوربمجتف ةطيحلا ىرقلا يلاها نوجيبي اوقْفطو مهب زح ىلاهولاّئسأو ىتم

 نيإسملاو ةلودلا ودعيجنرف ديدجلا بختتنما نا نيعادم مكمل ىلا مماوكش اومفرو
 ربكأ ىيلثاكلا قيرفلا ناك الل هناريغ ٠ نيفيرفلا ريرضت ىلا اليس اذه اومتفن
 انلما ىنازتماا ةفئاطلا يف ةملكلا ديحوت ءارحال دال تقو ناح دق نا 0

 أوصصخو مثودضعي كك نيدرامب رءالا يلوا ىلا هنم امسق اومدقو لاملا نم ًارفاو

 ال نا ير كر لن يلع قفنيل رخآلا مسقلا
 يلاعلا بابلا ىلا هعفري ءاهنأب ةدعاسملا هنم او ل

 لئاخيم ديسلل ًاديبأت
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 الب ليام لدسلا للا اوسكا لصوملا نعش ىلا راخخألا هذه تءغابالو

 مو سوسق ةيئام موتخي ايههلع مقوم 70م لوألا نونا 4 خيرات

 لو نيدرام ىلا .كاوصوب 8-5 : أهيف هل نولوقي بعشلا هوجو ند نيعبشو

 اعاو ٠"ةعبسلا ةغدبلا ءامعز اب ىنعا ةعبسلا احنريا جاربا لع عّرصني نا هلل

 راك ول مثو - بعشلا ةماع نمو نوليلق سوكعملا ىتمل اندنع اومتخ نيذلا نا

 1 همارغو ةَسْح ال كاملا انيدانفا دي ح 'ىم :لجرلا اذه اوصل ريخ مههف

 ء١١| لضوملا نْم "همالقتسا يذلا وزع ّسقلا امآو ٠ افنم لصوملا نم هجرخاو

 لا كب لا كلي ددضت انو فوج يزب 0 مسجستم ناطش

 انحعم طرشلا اذه ىلعو مكتقفاوب هرغس لبق اندعوف ىتم ذيل سايلا نابرلا

 ا اسك نيزشع. بلط ىهو ةزيك :قوعد ةملعم لعو هيلع انل نال رفسلاب

 لب هلع نككال:نييلصوملا نحف اذهلو تم رام زيد نم اهسنالتخا لع هتواع
 :رانثا انع دترا دق هنا مريخ مثربدن فيك فرعت (اهيلاو ) داذغب ةفيلخ عجر

 ةوقرق قف انعم قيقفتلا ددغ اماو ٠ امهنم نسا ةتش امّبْضْوَع ئدتها نكلو

 دالئاعرشعرقملا يفون نورشعو سم اقيشنعب يفو ةيام يأطزب يف ةلئاع اخ

 الا ةينروغ مش نف لضولا يف انا : كليللك ىهتيجوخأز سو
 © نوشمحو' ةيامو نوتنو ةيام اموت رام ةثروح نمو ةائاغ نوسحو ناتنام

 وتمو ىته هاير جو الع ل ا 0 اذا درع مهنا اودءو

 مهبعش عم ةواصلا نع اوعطقلا ن الا ذنمو هفرصت

 الأ ددسن نآن نيدرام يكاحملا دادغب نم رماوالا تدرؤ اموينيثالث دعب و

 انمر مه ةورقعا ةعلخ هللسراو ٠ هدادضا عدري و نارفعزلا ريد هملسي ءليئاخيم
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 ةيكري رطبلا ديأرملانامرفلا ةلاحال هبقمي ةاهنا يلاعلا بابلا ىلا مفر هنا اهف لوي

 ةيينك ىلا عجرف ةورفلا هسبلاو ليئاخيم ديسلا هتعابب نرم يكام ا امدف هل

 فولا٠ هراصنا .ىرم روهمجو دنجلاو تاوغالا نم بك وم هب.فحي نيعبرالا

 سدبلا نارطم هراشب هعبت ذئنيحو ٠ همادق نه فولاو هئارو نم

 ميهاربأ سيل“ افقسالاو يبلحلا غابص ىسوم نارطملاو قشمد نارطم هللا ةمعنو

 يدصلا دنيلع

 ةعرور لاني راطملا انس دو ةعانأ رونا تلة دام لوا نك

 سنابرا ابابلا هبتر يذلا ميوقلا ناميالا روتسد اكري رطب هب ركتل نيدعتسلا

 ةروص مادق 3 ذملا نامالا:ةروص اوررقو .نيعب رالا ةعبب ىلا_اولزنف.نماثأ

 انح نب سأيلا موا ناكو ٠ رخآلا دعب دحاولا ءارذعلا يرم ةنوقياو بولضأ
 لبقليئاخيم ٍديسلا هلذ (!) رفس فقسالاو سواردنا كري رطبلا ةبارق نمودني

 نابرلاو : . يدمالا يناوريش نوععم نابرلا : نابهرلا نم ة ةنلا ١ مالت م 3 عمج

 ميسم دبعنإب رلاو :يدصلا اموث. ناب رلاو : يدمالا .ناخورصساءشلا نبا بوق

 نوريثك .مثريغو موذ راملا ةعبرالا نييراطما ' هررف ٠ ءال وه دوا .ىلصول

 ماع ًاقارتعا ني. روك ذملا نم لك فرتعا

 يف ليئاخيم بيسلا لكو ادنكب ورب ذيل يبلحلا قايدش سايلا.سقلا ناكو

 ربكانا بتك يدده سايلا اذه يلا 174 ةنس اخي رات ليئاخيم ديسلل ةلاسر يف ١

 سايلال رةلاسر يفو  ميمجلا لبق كا_كلح ذا يكيلثاكلا ناميالا يف انركب كناوه انرور
 همع نبا ليخدلا اعد 7/84 دد
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 ماا لا 05 ل نم ةيططستلا ىلا, لسرأ دق هوز

 | دوا ةلاسرلا مفشو هك للا يابن لاصحتسا يف يعسلاب هرماي

 يلع فرص دقو - اول دادغبريزو اشاب نايلس ندل
 رمالل اديهمت أشرغ 6٠

 ةرب ١78 ةنس يناثلا نوناك ةرغ يف ليئاخيم ديسلا هجوت اذه دعبو

 ءادوجوملك رتفدبتك مثروضحبو نارفعزلا ريد ىلا سعشلا هوجوو ةفقاسالا

  يفو ٠ دلبلا ىلا اوعجرو يصوصخ رتفد يف ةناو تاثاو بتك نمريدلا

 اطم نم لفاح بكومب اضياريدلا ىلا قلطنارهسي كتل نيمملا ؟ نوناك
 ل ردابلاو, نمرالا نارطم زازاع سرطبو_ نادلكلا نارطم نومعُمو نايرسلا

 ءبتو نابهرلاو سريلقالا فيفلو يلوسرلا لسرملا يلم ركلا سويطانغا

 ملا اوأدتباو ةسينكلا اولخد ملوصو ذنمو ٠ فئاوطلا رئاس نم ريبك وهج
 سدكقلا حور هوعدب

 بلا بوجوو فرش يف اغيلب اباطخ لاو نمرالا نارطم بصتتا مم

 + ايكاطنا اكريرطب بختنملا ديسلا ةعبرالا نيراطملا سرك مث ٠ ةيجيسل
 اف ٠ اموي نيناثو ةعساو ةنس نيسمخو نيتنثا رمج وهو ءاعمج نايرسلا ةقياط
 وق ىتح ملاصلا يعارلا ليجنا.الت ٠ يسركلاب هوعفرو ةيوعَلا اصعلا هولس
 ١١ باتكلا ىولع ذكحتو ه يئفرعت يتيعرو حاصلا يعارلا وهأنأ ٠ ىلاعت

 عزا نوكت نا يا حيبسملا ةسنكا يف ةدحولا بوجو يف ايمي وبا اباطخ

 امورلاربلا ضرالا ىلع روظنملا هبئانو ءامسلا يف حيسملا وهو دحاو عارل ةدحاو
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  فقوقح يقام نيب مث: كالحلا قيرط يف رئاس ةسينكلا هذه نع جراخلا نا

 لرش هنا هل لت نصاخلا عجلا ناكو ٠ ةكراطبلا قوّةح يا اموينامورلا ربل

 قاقشو لالض لك لاوز اولما دقو اوجرخ ىّيح ٠ حرا مر فرديو قمل

 نايرسلا ةفئاط ن
 فرعو دحالا دبع نارطملاو ىتم نارطملا باغ ءاثثالا كلت ينو 16+

 دق سانلا تاكو ٠ نيدبع روط ىلاها ةراثال تايذم ىلا اهراصناب اب ره اهن

 الف ٠ ليئاخيم كريرطبلا مهعبت نيموي دعبو نيدرام ىلا ةماسرلا دعب اوعجر
 نم لاقتالا ىلا ةنظفلا هتعدف ماوقالا كئاوا ىلا هباهذ نم مءاشت ىتم ربخ هغل

 دق ىتم نارطملا ناو رضا شر هلأ 0 ءاغتا م

 يميعز اغا فسويو اغا نامعب ثيغتسي نيدبع روطب .ةيرق ثق ىلا بهذ
 ةمصاملا ف فورعملا ركب رايد ياو اشاب يدبع هب اوصراف رئاشعلاءاس'ربو داركال

 ًادهع م أطعاف ٠ اكري رطب 3 اذا ىتم نم هبيصي لأب هودعوو يلغوا ل

 ةيفقسالا ةجرد ىلا سوسقلا نم ةعبرا ةيقرت ىلع ىتم ىلبقا ثالذلو هتدعاس

 ميهاربا بهارلا مثو ممم ةالث ةفرعم انب تاصتا دقو 11/81 ةئم طابش ؟ ٍ

 ميارلا 2 قش جوزتملا وزع ساو ةشللا ىموم نابرلا نايلدوملاو يدمال

 اكري رظب روك ذملا ىتم جوزتملا اوماقا ةعب رالا ةفقاسالا ءالوهو ٠ انيدل الوهم

 هربخي لاخي“ ديسلا ىلا بتك ذا هسفن وه ّرقا 6 يعرش ريغ يا اليخا
 هجوو ٠ 5 رشع ةثالث د هدعب بصن هلا : لاق ىتح هددهتير

 يفو ٠ اك رطب راص هنا مهل ناعي هيف اروشنم ةيبوقعيلا ةينايرسلا تايشيربالا ىل

 انلاوماو ىرحناقا يل متبتك دف» هلوق لصوملاب هراصنا ىلا هبتك ام ةاج
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 ترص دق اهف ٠كريغ انيلع اكريرطب موقي نا حمست الف كمادق انلايعو
 © اراذباف نامرمللو كحل لذيي لام نم قلك دب ال ناك الو ركتدمو
 ا” اا دلع لا ةاليراو عال هنت دوا اريك . اقليم قت اومعااو

 لإ لا تم نانملصوملا مت غل دقنأك 3 وهمسأاو“ اذا أساف الومفدن ال

 بلط لع كلذ هلم *هريغا هلثمو سلك رشع ةيناث غلبج ركب رانك انشأن 'لَظَو

 نييلصوملا نم اضيا هل



 تلاثلا لصعلا

 حصفلا يف بعرلا دايدزا كري رطبلا فوخ  اهكاحو نيدرام ىلع داركالا موجي
 ةرصاعم س.نييلحلا ى عمل هلشف -ءأدغب يلاو ىلا ليخدلا لئاسر -هيمور ىلا 0

 . دابطض ا ةمسافلا ىلا السر هذافنا كبر ايد ىلاوأ ليخدلا يصوت ١ 1.9 ليئاخي
 ليكدتلا:ءاربلا هوارج اركب رايد يلاوةدحح-ةءاربلا هلينباهيفنمرالا

 ليخدلا قلت ١57 كريرطبلا ميجشت -نهاك ءادئها_نييكملن كلاب
 ش (نارقا الاهم ع هعفر --نيدرام ىلا همودق -مهباوج--نيبباحل

 طبض--نجسلاو ةمكحلا ىلا هباحصاو كرير طبلا تست ءارب عم
 معازم هديتفت - كريرطبلا ةعفادم ١47 سئانكلا

 همالك دييأتب اع امالعا هواطعا-ليخدلا

 ىلا هرابخا لوصو -- نحسلا يلا هعاجرا

 همالكس مالا يلوا ديب أت ركب رايد

 ليخدلا برح مردرف

 يه

 7 ءادعادا -- رفتسمف مل : 000 5

 ا م .ةمؤقلا تي 000 5" وتلا ٠ د 0 الو د

 بييزغ..يجحبرف هنا د هولتتيو كري رطبلا ديملا لع اومجهيل دارك الا ئشرو
 ناكو .ممدخا-هفرعف ينايرسلا "يزلاو سقطلاب سدقي هوفلأو هوئغابق ٠ دالبلا

 :ىشب هوذأي و | نيذرا هم ىلا لح نم هز همس 0 ةقفار لق

 ليئلخيم كريرطبلا ىلا 5906 روط را رضح حصفلامايأ تاحاملو
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 ايتسراخوالا (؛عراشب مهتافارتعا عاتسال 0 مهلا لسري نا هنم نيسّئلم

 .ب رطبا ىلناو ٠ ةيلكلاب ةضي رفلا كلت نولهجي اوناك مهنكلو ٠ ةيعصفلا ةصرفلا
 اهيلا ةباجالا لجاف 5 مهتباط نا طوبغملا

 دإلا ىلا نمالا داعاو ةاصعلا 2 ديدج اح نيدرام ىلا مدق هنأ 6

 + ضرعا اهيف لئاسر سدقملا عمحلا ىلا ريس دق ليئاخيم كري رطبلا ناكو

 ريرطب هسي ركل ذنم هل ىرج ام فصوو سداسلا سود رام ينامورلا ربدلل

 ' ذا 0 ىيتاللا لباب نارطم اتسناب ناج ناكو ٠ هباختلا ديأت لنسأو

 هيلوسرأا :ءارلا مويلابلا هل سققلل نا ليئاخيم ديسلا هيلا لكوف هيمور ىلا
 لاو يظعالا ربجلا ماما ينثا ةيمور ىلا هلوصو ىدلو ةلاكولا هذهب نارطملا ٌرسف

 ءاركلا عمج ينامورلا ربملا دقعف ةفيرشلا هبقانمو كريرطبلا ايازم ىلع سدقملا

 اامل* ةنس لوالا نوناك ١١ ف هديأتل

 دادغب ريزو ىلا اشاب يديع نم ةلاسر اولانف ليخدلا ىتم راصنا اما

 «رمشلا ليكو ينمرالاافا ر "يك ل لا
 19 رم ريغ مثدعاس دق نآك هنال مهيلط ديول دادغب هي ةيزيلكتألا

 سف ليئاخيم كري رطبلا اما ركتتم لجر عم نيتلاسرلا كنيت اوشعب و مدصاقم

 رومالا هذهلثم يفلخادتي الا راكرم ىلا بتكف باحب زيلكتالا لصنت يدل
 | كلا رطتمات كأنك هيلا تغتلب م دادغب ىلا ةققاعيلا لوسر لصو الف

 اارزولا مثح نم ناك اف اشاب يدبع ةلاسر هماسي أسار لوسرلا ىلا هجوتي

 ىنتخاف سجملاب هوددهتو ةلاسرلا اوقزمو هونبتماو لوسرا اورقتحا مهنا
 ايحلر يلقن
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 ىلا دادغب ةيالو رادخوج يدنفا ميلح ]سر اموي رقع ةفسن كلل

 ةئيغلاو ليئاخيم كريرطبلل ةعباتلا ةئفلا نيد مقاولا فاللا صحفيل ن.درأم

 مثدحا لاسو بعشلا رباكاب ىلتخا نيدرام ىلا لصو الف ٠ ليخدلل ةبصعتملا

 انا اوال ردا ةكيقح هل ايست 0 نو طل نإ ردنا

 يلاعلا بالا ىلا انبتك دقو هورج ليئاخيع ديسلا الا انيلع اكري رطب لقتال

 نم ًاضرع لصحتسيل ًاشرغ نيسفخو ةياعب را هولمس من٠ هعماب ةءارب نيبجرتسم
 ”الجاع ةبولطملا ةءاربلا لين ىلا ةليسو نوكيف ةمصاعلا ىلا هب بهذي و ري زولا

 دل 022 ملا لاا زسرا ردنا 2 تكلل لا

 كريرطب ىلا ىتكو "ىلبرطقلا ايليا امهدحا نيسيسق ةبحص دحالا دبع نارطملا

 دهطضا دق ينمرالا كري راعلا تلا ٠ مهثيغبل ةقاعبلا نمرالا

 مث اهيحاونو ةمساعلا ف ىيلثاكلا نامالا ىلا هتفئاط نم نيدتهملا 171 ةنس

 ٠ نادمه ساو همسا هلثم ساق رخ ١ كريرطب هفلخو ناريزح رهش يف لاقتسا

 كفس وأو نيكيلئاكلاب لككلا نم رتفيال نا ميظعلا هللاب كرب رطبلا اذهل مسقاف
 ضعبلا جزف را رولا ىلع فورظلا هتدعاسو مهفأش لصأتسي ىتح همد

 نمرالل تناك سئانك مبرا ىلع ىلوتساو نجح 00 بأ| ىف هسروب سس نينثا امس الو

 ًادج رمالا مظعف ىننملا ىلا مهسوسق لاسراب أرما لانو ةرقنا ةئيدم يف كيلئاكلا
 نييكيلثاكلا ةثاغال اليبس نوري اودوعي ل مهنا ىتح ةمصولا يف لودلا ءارغس ىدل

 نمرالا يلعرصتني نا يتسفونملا ينمرالا كري رطبلل لهس اممو ٠ مهب نيريجتسملا
 ناك هرقنا ةنيدم تي كيلثاكلا نمرالا ةعامج ةسائرب مئاقلا ناوه كيلثاكلا

 كريرطبلا ذختاف اينمرا نكي ملو نيتاللا ةعاج نم ايلوسر ابئان افقسا_ذئنيح
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 ةلودلا ءادعا جنرف م. نيكلثكتلا نا ُّص ءاع دالل لا كاذ نم قو 1

 00 سنويا يدق عع اومارت ليخدلا ىم لامر ةعجصاملا ىلا لصو ايلف
 اهيعشو :م اديبع هلا نونوكيو .هيلا نومي مهنا اونلطاو ىئمرالا كري .طْبلا
 -او مهيلطىىلا ةباجالاب مثدعوو هسفن يف ربكتساف كيلثاكلا نايرسلا ىلع مثرتعن

 .هقيقشو ليخدلا ناكي ذلا لاملا نم اياده هل اومدق مث هدعو زاجناب اكض مبنم

 انمدق أم ىلع ىفوتملا كري نطنلا ةرخ نم هاقرس

 امماب اهضيبب كك بناكلاىلا تعفأد دق ةيكري رطبلاب ةءاربلا تناكو
 1 نوم مورلا كري رطب :ةدعاسم نمرالا' كري رطب نكفت ليئاخيم

 او نا عم ليئاخيم 04 اع 0 ةنونعم تر دضت هكفاو هتسيسدبو

 كم كرب وطب ليئاخيم دسلا ديت ابنا تاعفد ثالث ىتك دق ناك دادغب

 :طارحلا عس مث هيلا زاشملا كري رطبلا نم تارم ثالث ةءاربلا جرخ ىفوتسا دق

 لدا رم لك يعم ءازللا كازف اعلوتألا ينعا كلا اذه ةءازبلا لَم قلعي نا
 ديدشلا باقعلا هب لزتيهفلاخي نم لكو هرمال ناعذالاو ئتم.بهذه+غابتا
 :ءاب ةءاربلا رودصب كب رايدب ةبقاعلا نارطم رشي . نمزالا كري رظب لسوإ م
 عدتساف ءاهذفن اذا ةرفاو .غلابجهدعوو اشاب يدبع ركب رايد .نارطم .ريذناف «:ّتم

 ليلق اع ةءاربأا لوصوب هنمصو هب بحرو نيي.دبع رؤط نم ىتم اولا

 ادعي تايسف ةءاربلا الماخ يبوممعيْلا دقولا ةمصاعأا نم .داع نا متع 7

 رو ةعلخ يلاولا هسلاو 178 ةنس :طابش يف كلذو ليخدلا-روضحب تئررق
 عوام ٠ نييكيلثاكلا اهنم.درطو يلاولا دنجو كاع ورش دانك لانو

 ؟- ميوامسا ةبوتكلا بمشلاو سونا عي ىلع شيتا يتب نإ لالا
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 متتما الو :همابتا ىلع موهركي و ليئاخبم كرب رطبلا ديأتل تقر يتلا ةطبضملا

 مهقلطاو ًارفاو الام مهمرغ مث اماي 0 ا أ مرثكا

 يف ايسالو ركب رابد ىرق يف ليئاخرم ديلا اوعبت اوناك نيذلاب كلذ لس لعفو
 قعتتا هعسا نهاك مث.ناك و ٠ ىتم عابتاب مهمزلاو ليكشتلا دشا مبب لكنو لبرطق

 دكلتكلاب رهأجلا ىلَ تلد ل تال ردو ناحل كلا م دما ا نع

 ليئاغم كرير طبلا ىلا هرما علبو ' همزع نع دتري مو باذعلا رب بيصأو نبش

 يزوخلا ع ةلد م ٠ تابثلا .ىلع هضرحو هدقتعم قدص ىلع ينثي هيلا تكف

 ه1 «لئاطس ديسلا + ةكيلثاكلا دئاقعلا ف 00

 عوشي .يرولا اهحاونو دمآ ين هنع ابئان ماقا هيف .(1) 1785 ةنس راذا لوا

 ةبعصلا لاوحالا كلت يف نينموملا سوسيل روك ذملا
 نرا . مثاسع. مثددهتيو مهملعي نييسلحلا ىلا بتك ليخدلا نام اد

 ةيالرا السمو ةفاررلا انلث ناطلملاو هسا يانا لعق : هي ل انا عدا

 رابخالا نا عم ٠ مكسفنب اوفرعت | | متو : امامنا لك.يف نايرسلاةفئاط ىلع

 لجا نم فيراصلا ركعفدب 5 مير جنا اور دال اليصفت 0
 كريررطبلا :ىلا ريشي. كلذب و ٠٠٠١ كافطا .يذلل ليولاف ٠ اننان“ ٠١ سجحلا

 اوذختاو ٠. جنرفلا ةقي رط نع اودتراو ينوءيطأو هللا اوعيطا نألاف ٠ « ليئاخيب
 "د اانا ناطلدلا 2 نر نيذلا مثو ٠ م ١ ربع نيلوالل ثدحام

 ًادعوتم انهادم هنالك متخ :

 دنمم .ينلا ةيسي فلا ةيروزلا قئارطلا مهديدعت : نييبلحلا باوج نلكو
 . ةفرشلا زيد يف ةظوفح ٍشو خي راتلا اذهب ليئاخعم كري رطبلا ةلاسر نع« |
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 أ ةداسخلا ةذدسلاو ئى الا لدعلاب هنوردني مث مثو اومتخو ٠ 0 لشلا اغ

 ءانارملا ها لال ا هناددلا هل عيا وبما لرش فو كقزب نأا

 مظلاو دانملا باب نم روستملا صللاك لب : قحلا باب
 مو هل ةاطعملا ةءاربلاب رختفي وهو نيدرام ىلا دما نم ليخدلا لقاو

 اربلا عمو اهيف يتلا رماوالا يرحيل لاخلا كيب ىسيع بلطو ابلحيس هلوصو
 والا دومم : تاوغالاو يتفملاو مالا ىلا اباطخ هراصنا مساب الاعضرع مدق

 لايام لاكضرملا يف بتكو »: مماقو, ىلعو: نيسحو راديرنسلا دمو يان
 _'روثالثو ةئام ان مأق دقو : ىراصن مب رم نب ىسع انديس دهع ذنم اننا »

 احنرف اوراصو انم ضعبلا رسج نالاو انبهذم نم ةبقاعي مهعيمج اكري رطب
 1 لكا نوحيبب مهنا يمه مهتمالعو بلح اولعف [ اتسينك طيش دا دارمو

 ,ضرعا انلوق اوققحتل ىلو ابابلا نومرتحيو مهسأر ةمث نوقلحيو :ريزتخلا

 مارغ مهباقعف الاو ابذك اناع دم ناك ميوعاطا اذاف : ابابلا اومتشي نا مهيلع

 ءاردزاليئاخيمديسلا هب ديري » بهارلا وخيم سار عطقو الام 01 و

 دلع ءانب ٠ في رشلا ليحنا يف للخو ليطعت رخال "0

 اذا ةءاكلا قواك كدصيب هازل ودعم مفرو انكري 0007

 هنأش 2

 الو ناوملا نم ليئاخيم ديسلاب ملا ام فصي نأ هنكمي نه يرت ددحو

 يف دونجلا نم ةقرف 1788 ةنس طابش ٠١ يف ذفنا مالا نال ٠ هداف رطغني

 نارطملاو يددصلا همعن نارطملا مودع مثودجو نيذلاو و يه هوكسمأف هيلط

 سامشلاو هجاجد سجرج لاو اموت ناب لاو ايليا نبرلاو يبللا غابصلا ىسوم
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 او 0 ,هوعبشا نأ دعب حالسلا مهيلعنورهشم مهو مهوقاسف ا

 ليخدلا نم داهشالا نيوءور لع ةءاوبلا ترو " يارسلا ىلا مكوصو يدأ

 بزاب نيعتسي ليئاخيم ديسلاو ٠ لاحضرعلا ىف اك هتاياكش هد دارا د

 ةدحاوف ةدحأو اهدينقتل دعتسم هنا لاق ىتح هبلق يف ءارذعلا ميرمب ثيغتسيو

 ليخدلا لستي نا هم كلذ لجأ عاحلا نا ريغ ٠ ضخ ءارتفاك

 دعب بعصلا ريجنزلا سبح ف هتقفرو ليئاخيم ديسلا جذي نار نيل وداخل

 ًاديهشنيعب رالا ةسدنك ىلا دوجلاو تاوغالا ةققرب ليخدلا بهذو ٠ مبناها ن

 ول كل اعل نوب ل هرقل نك 0 7 لت ا راهو نوو هع دأب

 سبيس اتا م ملل نولوقيو 550- ا نودهتغي نايرسلا اهسالو

 ريدلا ىلا اوهجوت مث ٠ ىتم كريرطبلا ةءاط توبأب ا ىلا كلش لكر

 ءامما رتفد موي لك نومدقي ليخدلا راصنا ناكاذه ىلع ةوالعو هايا هولسو

 .ىتم عابت الع ممهركيف ماحلا لا دنجلا ىهقوسف : : نييكيلتاكلا نم ةيناثوا 5

 اومرغو اونيهأو اوب رض اوبا اذاف
 ماحلا اضيا رضحو عرشلا ةكحم ىلا ليخدلا رضح كلذ ءانثا يفو 0

 وهو لسالساب البكم هنت نم ليئاخيم ديسلاب دونجلا هاجو : نايعألاو يتفملاو

 همهتا اك يجنرفب سيل هنا : نيبيقفطف هب هوفي امهمهلي نا سدقلاحورلا ىلا لهتي
 ناسللاب الو : ةعبقلاو يزلب الو : ةنصسلاو ةدالولاب ال : هعابتا الو وه ال مصخل

 قدص دق موق وب و سارلا "نهب هل نودهشي نورضاحلاناكو ٠ ةيعبتلاو

 2 كاش اصلا ةرابع ةلاسم نع ثلا يف اولخد مث

 دهشتساو .نيلوالا دنع ةفورعم نكت ل ةثدحتسم |هنا ناباو اهرسفف ٠ ةيثالثلا
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 دك وه اذاف : ماملا رماب ريدلانم هب اوتأَف هتئيه فصو ميدق باتكب ههالكل
 صلا ةفاضا نود هيف تاسيدقتلا تدجوف : همدقا خيشلا هنوعددي زاك .ثيب

 م فاك ةيبرعلا ىلا اهانعم اوجرختسإ ىتم راصنا: نم سوسق رضحو
 ليئاغيم ديسلا

 د.ذنم اوناك نيقباسلا ةكراطبلا عيمج نا مممتزب هموصخ: بذك' نيب مث

 ّظ يعداربلا بوقعي هعمأ لحر ىلأ ةبوستم هلكلا هذه نا 0 . ةبقاعي جيبسمل

 1 00 هوتأاب را بلط:قيقمتلاو يجيسلا خير ,انلا:نم ةنمداسلا.ةئاملا.ىف

 ا ىعّدا م مالكلا اذاف موصخلاو وه اهيف أرق اهوزربا الف بوقعيةايخ

 ري رنم : لهف : فدري نا بو عقل غاس يتج . ةلكب اوسحي ى دادضالا

 رئاجو يئارمو هبهذم بتكب ىتح راوزم :ىعصخ نا .يف
 لع نيدحللا ةعبسلا ءاهسأ لع ينلذعي ي صخ نأ ليئاخيم ديسلا 1

 راوملا فانصم يف ملكك ال هنأ ثيحنم مهضفراف انا اما'ءايلوأو ةم

 قالا ملل ءورلا مهمزج دقو مورلا نم مرثكا ا لب ناي ل

 لاو ,هماركا كيس هقفاوا كلان اطيز ةدماخ انقيبلا ةعراضتلا وقتل

 ا'نايعالاو رمالا يلوا نم دحا قي مل :مالكلا اذه دنعو ٠: هنأش..اذهيهذم

 هابتو ليخبدلا ىتم نورجزيو نوبني يضاقلاو يتفملا ذخاو .همصخ لذعؤ هارب.

 ةعبسلا ركذو. باضلا ةفاضا. نعو أجنرف هعابتو ليئاخيم.ديسلا ةيعل نع
 اظعاو ٠ هيلا نوقتملا الو .وه ال ايجئرف سيل هناب امالعا ليئاختم ديسلا ىلطو

 مويلا ىلا ةفرشلا ةسردم يف هقاروا نيب ظاوفنع وهو مالعالا كاذ :ئضاقلا.

 اان نيبسلا يلا هعاجراب رما ليئاخيم دينسلل هتئزبت نع اغر حلالا نازيخ
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 ملا نم اهذخا ةوشر 5 مبدعي ناحيماا ناكو ةيناطلسلا ةءاردلاب

 ١74٠١ ةنس طاش 6 ف بتكه نع ىلا ليئاخسم دسلا عوجر لاحو

 ملعتا اذه ارغرشي نا لع مهثحيو ةلداحناب مهربخي يار قف هيعشو ةنرقق ىلا
 دا بوصتساو ةكحملا هي ىتح ركب .رايد»يف ةلداحا نخب عاذو ٠ بعشلل

 اوررقي نا ةيبوقعيلا نم اضعب اولأسو ليئاخنم ديسلا: مالك يتفملاو يضاقلاو

 اوديعي ال نا مايا ًايصوم .يفرص م« رفك اذه تكسا» ًالئاق لستملا هرهتن
 (1) ةعبسلا ءايعزلا ءامسا اوركذي الو رفكل

27 

 كيلاو .ليئاخيم ديسلإ ىلا 1185.ةنس طابش 49 يف ركيرايد بمش ةلاسر نع ١
 ممللا ناويد يف.يرق دق اناجال.تبلص نماي فذحو نيمورحلاةعبسلا ل ريف كباتك# : اهس
 انلاس ٠. ريجنزلا يف مهسبحخل هوضفر نوليلقو ةعاملا رثك ١ هولبق ٠ يتفملاو مستملاو يضاقلا م
 اولاق:٠ اهولاق :الف ٠ اقباس تناك فيك : نيسوبحلا لاش م. ءاهوب وضتساف: اهأتعم ن
 هدو مخ ليحمل اهتيئاؤ مكرم اونبتي نأ. لع مراص زماب.ميليبس قلطلو رفك اذه اوتكس
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 عيارلا لصفلا

 مهتداعا -- نارفعزلا ىلا مهقوس--نجسلا نم هيوذو كري رطبلا قالطا 4

 ءانجلاب ليكدتلا -مرماةظحالم ليكو نييعت --مهءاتجا-دلبلا ىلا
 . كربت ضي رم لصوملا ىلا هلوصو -كري رطبلا ىنب يعسلا

 لصوملا يف هل ثدح ام بيجي ا 45 هنم نيئموملا

 جاعزا  هيفن وأ هلعتب ليخدلا يعس | 5٠

 ملاعنهاك بلص ركب رايدب نينموملا
 بسملا ىلع داهشالا قدح

 دالو ءانخستلا لع نيغسأتمو نيضعتمم نيدراب نويكيلثاكلا ناكو

 ىلا لذبو بيغرتلاو ساّنلالاب هتدجن ىلا هوجولا ردابو كري رطبلا ةطبغ ىلع

 4 مهيف اوعفش ني.ذلا لع شرغ ةيامالث اوفرصو ةمارغ شرغ فلا اوءفدف

 رمت مك اهلا فرص ينمرالا فسوي اجاوخلا راد كي اوماقاف مهايبس مالا
 فويسلاو يصعلاب اوفاسي نا لان ىتح لاتحاو هتصقرلا داعليخدلا معالف ظفحلا

 التفي نا أيوان نارغعزلا ريد ىلا مث نيعب رالا ةعبب يف ةتبالق ىلا ةناهالاو متشلاو
 ا ةيانعلا نراآلا مل اونككي نا مهلمم نيدبع روط نم سانا ةطساوب مهب

 اموي رشع ةثالث اوبذعو باودلا لبطسايف اوجزو ريدلا اوغلبف رط#لانم ,متذقلا

 ع 5 احلا قل مهقالطا نيجنعسم مكا احلا ىلا رمالا اوعفرو نوينيدراملا 5

 رسح ىلا مهب اوتاو هتيشاحو كرب 0 اوفطتخاف دنجلا لسراو ليخدلا ىتم
 اوقلطاف كب ىسيع ل زع ىتح رهشا ةسمخ اولظ ثيح ةموكحلا
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 كاردنسالاوةنطفلا نيعب رومالا لبقتسسم ىلا رظني طوبغملاكري رطبلا ناكو

 ديسلاونمرالا نارطم سوردب ديسلا : مثو هتامش ١ا/8؟ هنس رأيا 5 يف ىلتخاو

 سايشلاو يلمركلا لسرملا سويطانغاو همس نارطملاو ٠ نادلكلا نارطم نوععت

 نرانويو ادك حييسسملا ديعو يور ليلخو انح تاجاولاو سوكر ع سجرج
 رييادتلا نم اوذختي نا ينبني اب اولوادتف كاهسا نانويو سب رب بوقعي و هقشاع
 رمالا ءايلوا ادك حيسملا دبع اجاولا دصقي نا اوأرف ٠ ةيكيلثاكلا ةنايدلا رصن

 ٠ ابسانم هنوري امب اهوجلاعيل )١( ةلئمسملاب مهيتاكيو دادغبو ركب رايدو نيدرام يف
 لا 1 نيدرام مدق هنال كلذو ًاريخ مثدحي مل كلذ نا دي

 ةعيبي ىلا مذخاف ةيناث هقافرو ليئاخيم كريرطبلا هس شرغ ةياعبرا هل مفدر
 ًادعوتم ,,ةلطاو : طوس ةيامالث مهنم الك داجو مهسوؤر قلح ثيح نيعبرال
 : مايا هيئاث ةدم لسالسلاب اقوثوم هيدل كرب رطبلا ىتبا هنكل ٠ محديبب نا مثاي

 غي ةريحب طسو يف ءاوملا ةئيس ةيرق شو ةينوتالا ىلا هيفا يف ىعسي ناك ذ
 ةءادرب وا داركالا يدياب ًاردغ ةويحلاهمدعي نا دصق دقو راجنس لبج مادق رذقل

 مهارد اونادتساف : كري رطبلا ىلع اوفاخ : ةسيسدلاب :رونموملا رعشلف ٠ ءاومل
 دونجلا رماف ٠ ةينوتاخلا نم الدب لصوملا ىلا هيفني نا ّلَع مك احلا ىلا اهوعفد

 قحسسا يروخلا نبا ايركز سامشلا هقفارو ٠ اهيلا هوذخاي نا ليقع ينب برع
 اوراسف (؟) نيدرامب هدي ىلع ىدتها دق ناكو هذيمالت زعا يلب رطقلا يدمال
 ٠ داع مايا ةرشع ريسم ةفاسملاو : مايأ ةسمخ يف هولصوا ىتح راهنلاو ليللا ؛

 ظ يلح ةيالق ةصاخ ليئاخيم ديسلل كوكصلا ةسا-ك نع ١

 انارطم مت اسيسق كلذ دعب ةماقا يذلا وه ١
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 ا دا الرسوب نر دولا كش ذنمو +ارجلا ةادشو ريبسلاو .لمتلا' كراف

 سم ناوي نب ليئارج جالا عرماو لصومل مكأح يبا اا نايل
 يدش مح هتكردا دقو تيمو يح نيب وعو ( ) هتيب ىلا هلخداو هتادنع هلزناف
 لو. هنماكزتلاو هتوايز ىلا: قوتموملا عرد كلذ عمو ' عيباسا ةذلم هقرافت م

 0 ةيكلا كاذكو اليوط اقتاهتق:ةراقن قيلقلاةصانسو .٠ نيلوالا ءانهشلا

 ومدلا نيفراذ هيدي:نولبقي اوناكو اهل ئئرأا هتلاح ٌةدهاشم ًاعيمج اورسف بعشلا

 نو دجي مهل ةراشب سقلا هفرع ا سوسقلاب كريراعلا ىزعتو ٠ نيبئتكم'

 راهنلاو ليللا ءانا .يءشلاداشرا

 هدسو هقالخا يوكو هثيدح ةوالحب ىبشهداف ةبقاعبلا ضعب هيلا رضحو

 بالا نم مثانفرع نادر م انرمعل : نولوعي اوذخا هدنع نم اوحرخ الف همالك

 *) ةكلثكلا مهرثك ١١ قنتعا كلذلو يري رطبلا ماقلاب اذع نم ةرادد راك

 ًاناداك. اوعسو ةءطاسنلا رثكا لصوملاب هتماقا نآبا كاذك كلغكتو
 دماقا :ءانثا سيدقلا كريرطبلا اذه دي 2 ثدحام ست نمو 49

 لذ. ( سجرج ) وج ةلئاع ىدل .مسرلا ةعانص عتب ناك امالغ نإ لصوملاب:

 زاك ؤهذاتسا هرخض اذهف ٠ فئاقلب بصعو هردص ضار دق ناك يح تيب نم

 ١" رلعبلا كءزراك  ثنح نانوي نب :ليئاربج اد ىلا ةكمم لمح نإ اكيلثك
 نول“ تيبمويلا هل لاقيبو يذاولا مامح نم ترقلاب وه |
 نسال سقلا ىلا ! /7 8 ةعس يناثلا نيرشت ١ يف دادغب نم ليئاخيه ديسلا بتك *

 آط ترويجي زاهنلاو .ليللا يف نوعلسةنبكلاو نوريغك؛ لصوملا ةءامج نا : ”الئاق.قايدش
 وي لك اوناكو مهتالخو مهضعب- تبذج .كانه يدوجو نيح يبمفنب اناو بعشلا بذج
 ( ةفرشلا ريد ةصاخن هلئاشر عجار ) يداشرا نوعمسيو يلودصقي
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 زيلهدلا ناكو زيله دلا ىف نم : كري رطبلا حاص رادلا زيلهد لخد الف ٠ ليئاخي

 رادلا لها هباجاف ٠ هيف ريصيام عمسي وا فرعي نا نم نكمتي مل ثيحب اليؤل
 نع وجج ىكحو ٠ يلا تابلف كريرطبلا لاق ٠ ةكعس لماح ىتف الاوه ن
 نيتيفاحلا يدق نمو ةريصقلا يبايث نم نالجخ اناو جردلا تيقر : لاق هسن

 يطا سر ل ا 0 0

 يذلا نيددلا نع كلاسا يل لاق ٠ غابصلا يجتف نبا تاقف تنا نم نبا ينلأسف هد

 مل اذهويا لاق ٠ ةسدقملا ةعيبلا نبا « يكيلثاك ديري » يعسم انا تلق هيلا يمت

 ىلا هنا نم ائاع انوي تنك يا كلذو يردص يف اجو وكلا تلق كَم
 حيرتسال فرج ص اهتعضوو يرهظ نع اهتلوحم روصقم ماخ ةراك المأح دلب

 2 كك يفر را
 فئافللابطوب رم اضوضرم لازيال يردص اذهو ةيفاعلا لنا مل كاذ ذمو هتضر

 قحي الئاق بولصملا ايجانم يلصي قفظو هبع نم بيلصلا كري رظبلا جزخا
 نهاكلا نمي ال الث. تفاخ توصب هتالص متا ع ٠ ميركلا كمد قحب كحورت
 نم غرف ىتح ضرالا نع مفترا دق هتيار لاخلا ثللت يفو ٠ فارثعالا يف ةلذ

 يل لاق هلق الف ٠ هلبقا نا ينرماو بيلصلاب يلا تفتلاف هلحت ىف دجوف هلاهت

 يكلو ٠ ناحرف اناو جردلا نم ؛تلزنو 'تدضبنف ٠ مالسب بهذاف يناعم كلا |

 ٠ ةرهاطلا ةعيب ىلا اهنمو دحاو مدق ىلع ىلع ةرق مامح ىلا.:تودع يسفن نجت

 .ةثداخلاتصصقو ناحرف لب ال تلق ٠ فئاخا كاهدام : ينلأس يملعم نار

 دحمو لهدناف ىفاعم ةقبقح يندجوذ يردص فئافل لحث » يقافر ٍِس هي
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 ةكلشكلا يفسانلا بغرف ربحلا اذه عاذو< 1 »هل

 اا ثا < راند ىف ىهو ١ ليخدلا ىلا ابشالا: هذه تاليو هد

 ' مكاحلا ىلع قنخل ليئاخيم ديسلا ىلا سانلا ليم هنوفرعي لصوملا نم اوبتك
 الا هذحلو ٠ اهنم هداعبا تي ىعسي ذخاف لصوملا ىلا باهذلاب مصل معم

 اقفتاف نينمرالا اغا ناسكلاو اغا راكرمب نيعتسي دادننب ىلا هئدا نم الجر ذفنا
 ال ال رغب اافوو راق ملا ىلا ةيدغؤ. شرغ تام اوعذق ةثالتلاولوسزلا
 .«.ىئني وأ 000 دادي ىلا ليئاخ.ه ديسلا ذخايف امير 2 وتكملايدنفا

 مناف نينموملا لالذايف دم ناكف ليخدلا وما دحالا دبع نارطملا اما
 الا مدقو نيفاشملا نمرالا تيبترو مع قفتا ثيح ليزح غلب ركب رايد ىلا

 ا اددف كمشلا هوداتوأ لعو نلوسقلا لع ضيقلا قلأف ٠ يلاولا ىلا ةوشر

 هوقعي كيسروخلا ضبنف ٠ الاوما اومرغبو اوباذعي نا بلطي ناكو نمجلا
 ارطملا ظاتغاف ٠ هروج ىلع هلذعيو هتنالض دنفي ناكو هتمواقم ىلا يلبرطقلا

 ةالملا بتكب هتريخ هلسرا دق ناك ليخدلا نال اهسالو هتدابا لع مزعو هنم

 .ملو ٠ ىدتهاو هنيهاربب بلغف ةورج ليئاخيم ديسلا لداخل (؟) لعلاو

 ب غلاب و نحلا يف هجزف يملاولا ناويد ىلا دحالا دبع نارطملا هعفر بسلا
 | لولا« روض مل _لاقاتاب لعفي لف ليخدلا ةعاط ىلا عجريل هب ليكتتلا

 ' يف اذاف ةرم نم رثكا <يلع أهصق : هيبأ سجرج نع لبنس سايلا سقلا نع ْ

 > ناصقن الو ٌةدايز نود

 ًاماسرلا باجك يف 5 177 ةعس يناثلا نيرشت رهش يف نهاكلا اذه ةماسر *

 ظ سفن ينايرس قيطامرغ باك هتافل وم نمو نارفعزلا ريدل
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 نراهربب يتتدشراو يقانيب ىلا تيفصال ةقيقح حيسملا نيد مبات كن

 بلطا 0 يلاولل لاق امناو هبيحب نا مطتسإ 0 روجلاو فسعلا ناهربب ال مالكل

 يف هديا أرما يلاولا ردصاف ٠ ىديب يذلا نامرفلا قوطنم بسح هولمأعت ن

 بابىلا دونجلا هقاس تقوللو ناطلسلا نامرف ىلع هنايصع ىلع ءانب هقتشب ةكحل

 هبف موقلا بغريو ميوقلا دقتمملاب رهاب وهو نيدرام بايب فورعلا دلب
 يجيسم انا خرصي رهابد هقنع يس لبلا عضو 0

 5 ىفقف هيمدق تحن نم يسركلا بحس * يحور ةلعدرتلا عوسيإ

 ١788 ةنس ناثلا نونآك

 اردتم ملا ىف نر داخل عفا ص ىوقتلا ءامس تناكو

 ةبيحع هتتيمو ًايربلجرلا اذه نك دقل ٠ ٠ هليأب ال هوة الو لوح اال نيل

 فسوي بتك هتافو دعبو ٠ اهظ هب ىشو يذلا نومتشيو نوفساتي مثو اومجر

 كريرطبلا ىلا نييشوبكلا سكر بوقعي يردابلاو نادلكلا كريرطب كلاش

 هجردب ينتعيل سدقملا عمجما ربخي كنا هاثحو هداهشتسا هل افصوف لّئاخيم
 »١« نيبوابوطلا ْن

 ىلا فسوي كريرطبلا بيتك ثيح٠ ةفرشلا يف راث آلا نيب ناتظوفحم ناتلاسرلا ١
 ةعن كدنم هنأ 1,78 ةئس راذا ؟ يف بوقعي يردابلاو طابش ه خيراتب ليئاخبم ديم

 مويلا ىتح ةوسلاو سر الا ف ووو هسالازع نارطملا ىعسب بوقعي يروملا لعق م

 نم دب الف هاوقنو هعلاسبب نيلوالا ءادهشلا فاض هنال ةقبقحلاب و ٠ ةبيجع هعتيم نا نولو
 ناميالا راذب ءادهشلا مد نال حا
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 نماخلا لصعلا
 اايتجا-دادغب ىلا هلوزن جهكاالها يف هموصخ ىعس-- كري رطنلا ةاجن يف ةلضاوملا ىعس

 رحبأ شف -- مصفلا . ةصرفب نيدرأم سعش يللا جاعزا نق اوال ينمو

 كري رطبلاذاقنال م ئواضسو نييلصوملا ةمه -نيياصوملا مهجاعزإ - كاملا لزعب

 .*كريرطبلا باحصا هجاعزإ  هباصصاو هيفن يف نامرفلاضحت“ا ليخدلا مزع
 8 م نا رفعزلا يف هاي هسبحو هقاحو مهي رغتو ةسمامثلاو سوسقلاهب رض

 ْ نييأصوملا يعس--نيدرام ل كن اها عمج 5 نيدرأم نجح

 ةمساعلا ىلا ليخدلا دفو كري رطبلا ذاقنإ يف نيبدادغبلاو

 ءارتقالا هببذكت ةراشب سقلا لع ضبقلا -مهتياكش
 رودص | 4 ةضئكلا يف هقوقح ديب أو هقالطا

 | ميهيفن بولطحملا ددع ليزنت --يىفنلا نأءرف

 ءافتخا--كري رطبلا بره-ةسمخ ىلا

 ضفر ١ 5 5 نانبل ىلا هرفس هباحصا
 يملا تاقنلا كري لثبلا

 رئاسخ رتقد -- مغرلا

 ءاريزطنلا

 اماسو داجيل لع عمجالصوملابعش ناف ليئاخيم ديسلانمناك ام اما 1
 :ودجتتسي اولا ئشاب اهوكسوك اا سوردب ىلا. داداغب ىلا تكلا اورثك او.هتانجنل

 ١ عقل اشقر دق لوقي هسفن كري رطبلا ىلا بك ىت> هتمه نونغبنتسي و

 هتسم, هناف هتهجاومل دادنغب ىلا. مكلوزنب معسف يللاولا اشاب ناولس انيدنفا.باتعا

 كرفس اهيا ازلجيف مكمصخ نيلكتو مكتسائر دييأتب ةءارب لاصحتسا يف يعسلل
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 دادغب ىلا كلسري نا هيلا ازعوم لصوملا يتفم ىلا بتكي نا ا يك طعرا
 صلبا فل لاكي النت عفارش ١ نم حياك .لجر مودق رذتتا قفتاو ٠ نيملاس

 هنأ 1 ىفو ٠ اهريزو اشاب نايس ةيز داق كو 0

 لس لا اورخلا 2 نوت حل 00 2

 ليئاخم كريرطلا باصمع هوريخاف هيل ملتتلا مىَتفارذ نادلكلا ك أرب رطب

 0 دانك را د 4 مثدعوف هعيش ىدأ هيف هتعافش اوسقلار

 موكري رطب 0 و مل هدعو رركو هيلا نييكيلثاكلا يلاولا اعدن

 1 هرقل

 ,ىصخ ىلا لصوملا بعش لمنم ةاتسم ليخدلا ناك يرخالا ةهجلا نمو
 اهوعزويل دادغب نمرا ىلا ايادهب ثعبف ٠ هتسائر ديبأتو هتاجي ُْط يلاولا نمو

 مباح ىلا يلاولا زعواف ٠همصخ ةدابأو هنامرف ءارجا لجا نم يلاولا ةيشاح لم
 زومت ١" يف رفسلا ىلا رطضاف ٠ اظوفحم هيلا ليئاخيم ديسلا لسري نا لصومل

 أموي نيتسو نييثثا هئاقب دعب رحلا ةدش ءانثا كلك ىلع كلذ نأكو ١ال4* ةن

 * نيلسرملا راد يف لزنف اموي رشع ةسمخ ريسم دعب هلوصو نأكو ٠ لصوملا

 هوجو عم هترايز ىلا نولسرملاو اسنرفلصنق لسور ويسوم لبقا 0

 سداسلا مويلا فو ' هتدعاسأ مهعسو لذبب هنودعي بءشلا رئاسو نييكلثاك

 سوردبو يواسنرفلا لصنقلا عم فئاوطلا لك نم ةقثلا لها هيلا ممج هلوص

 هل ريشا نير وشيشق نايتسا تاجاوخلاو يي 0 0 ا

 ةفرشلا يف هراثا نيب ةظوفحم يو نييبلحلا ىلا كريرطبلا ةلاسر نع ٠
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 ا "رآشب فارضلا اغا.دواد ىلا تنتك دق بلح نطوتنملا ةنقدتبلا لصتق

 ريرطبلا ذاقنا هي لاجعتسالا بجي هنا اوررتف ةيعمإلا ىلا مضناف كري رطبلا

 رفسلاب كري رطيلل ةصخرلا نيحنمت-م هفارص اغا بوقعي يلاولا ىدل اوطسسوو
 ةرشعو ةسمح كلذل سلظو هصلخي و ةءارب هل لصحتسا فنرا وان هنا لاقف

 ةقفن شرغ فلا

 ه نكي مل هنال نينموملا دشري و ظعي الذ لالخ يف ناكف كري رطبلا اما

 .اهر ةئالثؤنامزي زي دبذشالث نم ىمرا رخآو يا ىنادلك سيسقالا دادنب

 رانا تناك كيذا او ٠ ةرصمأب اناغ م كلاثلا و ةبرعلا نالهجي نانثا نييلم 1

 همالك عامسل أجاوفا رظاقتن

 رلاوو نيدرام اح دصق نم ارتفي لف هقيقشو ليخدلا ىتمامأ

 ةراتب ليئاخيم كريرطبلا ىلا هبتكام كاهو نييكيلثاكلا جاعزال ركب رايد
 لاق ليخدلا ىتم مع نبا ودنه انح سايلا ناشلا اذه ىف 178+ ةنس ناس ه

 0 ميهاربا ةبعص ركب رايد ىلا ريكلا موصلا ءدب يف ليخدلا هجوت دق »

 لع ىدعتي .لازيال ثيح نيدرام ىلا هوخا دحالا دبع نارطملا 6 اهئارطم

 صف لكيال ينايرس لك نا ةعيبلا يف ىصو مصفلا مايا تند الف نيبكيلثاكلا
 زادلكلاو كيلثاكلا نمرالا ينارطم 1 ىلا اكشو ةدشب ىقاعي ةبفاعيلا دنع

 آداب امه ذثوب نا لقو يلوا (هينشت . امهسئاتك كيس هبعش نالبقي امبنا
 ثنا كتتعامج عم كرما ربد ليخدلل لاقو نينارطملا قلطاف هبصنم نم هلزع

 بنال نادلكلا ىدل مصفلا اوذخأي نا كيلثاكلا انتعاجل غاسف هيلعو ٠ كسفنب
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 كلذ نم ردكت هلدب اغا دهلا يراص يصنو ّ امنا لول نارا انس

 ذختاف ةعيبلا لخدي مو هتيالق ل مويلا كلذ ىضقو دحالا دبع نارطل

 « اوزعتف ةينابر ةيانع هتفيلُخ يصنو يل ولا لزع نويكيلثاكل

 درطو ةماعلا ديع دعب لصوألا ىلا هجوتف دحالادبع [:رارطلا اما

 0 م/م رغو مهرباكاو مهسوسق سبحو سئانكلا نم نيبكيلثاكل
 اونوكي مف كيلثاكلا أما ٠ ةريزجلاو وخازو لصوملا يف هبعش مارد عمت

 مهنا دادفب .يلاو ىلا اوبتكف بوبحلا ميكريرطب باصمل لب مهباصمل نوثرتك
 مهنمطو ييلاولا مثدعوف ٠ ةيك ري رطبلا ةءارب هل لصحتسا اذا بهذ ىتئام نوعفد

 رما لاصتتسا ىلع مزعف هسيساوج نمرالا ةطساوب ليخدلا غلب ىتح ربخلا عاذإ

 هل اصخارلع ضيفو اللا ىشرو نيدرام ىلا داع مث نمو هئاصخاو كرب رطبلا فن

 اوف قولو كاملا انياو انتو يمر نارطلاو ايست ناقل هوان رع

 اجاوحلاو ةسماهشلا ضعب و كريرطبلا ذيلث يدمالا وزوب بوقعي سامشلا

 سراب أضيا سبحي نا داراو ليجنزلا نجح يف اعيج مهسدحو * فارصلا فسوب
 ناك روك ذملا نارطملا نال رسجي ف هتسينك يف مولبقي ناك هنال نمرالا نارظم
 20010 ما اشاب نايلس نم يداروبب ّلَع الصاح

 2 دججلا مثالخو شرغ ةيامسمحو نيفلا اومرغو الذ مهنم لك برضف نايرسل

 - مموحرسو اوبرهي التل ءالفك مهنم اوذخا مث غلبملا اوعمج ىتح ناحل
 ةنبكلا لع ىوكشلا مفرو هتياكح ىلا ليخدلا داع ةزبجو ةدم دعبو

 مههركأ مث مهسوؤور ليلاكا قاحيو ةتيالق ىلا مبقوسي نا هل حياف نييكيلئاكل

 غي مهسبحو نارةعزلا ريد ىلا مهفاسف | ءتتءاف نيعب رآلا ةعس يف ةالصلا لَ
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 ك4 اهيلاو ىدل نويكيلثاكلا ىعس دادغب ىلا مجرابخا تنلب امو ٠ لبطسالا
 و مثدحا نكت موحرسو د مهنم ذخاف مهايدس ىلخيأ نيدرام مباح ىلا

 الل الو تنادي سيح :نادنلز' بارملا نم وزوب بوقعي سامشلا

 مب نا لاقو هئاقفرلو هلىرج اب هربخاو هلعم كرب رطبلاب ىتتلاو دادغب ىلا مث
 فشو ليحدلا يعسإ كلذ 0 )١ تاررم عبس ديدجلا محلا مايا يف اومارغت

 دحالا دبع نارطملا

 صوملا ىلا هجوتو يلءركلا سورطانغا يردايلا 0 كلذ نهاد +

 درا.ءرف لاصمتسا يف . عاس ليخدلا نا مهيلع صقو كري رطبال افاعسا عمجيل

 | لصوملا يتفم نم ةيصوت باتك اوذخاف :هئاصخاو طوبفملا كري رطبلا يننب
 !؛الا لع ةوالع بهذفلاب هودعوو +١78 ةنسس يناثلا ني رشت يف دادغب رادربم

 .و ٠ انمدق كه يكريرطبلا تامر لصحتسا نا اهب هودعو اوناك يتلا بهذ

 لب ىسيعو هقيقش اشاب دمحأ طسوتب بلطف يلاولل نييلصوملا دعو دادغب ونموم
 "1 للا كيوم بتال اويقاحز نار هليفتاوه: تلطلا دياوأ هلكو

 ةف هداصخا راشتسا مث ريخلا هيف ام همبلي نا برلا نم داو هرماب كري رطبلا

 ناكمالا يف سيل كلذ ناب يلاولا مالعا لع يأزلا
 رافي نا يشقن ليخدلا ىّنم ىلا رابخالا كلت ةقطارملا نمرالا لقنو

 نب يعسلا لعينمرالا ركب رايد نارطب عمتجاو «يدي نيب نمطوبغملا كري رطبلا

 ب راعقلا ايليا سقلاو نارطملا هاخا دفواو هراصنا نم رشع ةسمخو كري رطبلا

 ةفرشلا ريد يف ظوفحلا ليئاخيم ديسلا لج نع ١
2308 



 يلاو مزعب هملعي اهيف ةعصاعلا ين نمرالا كريرطب ىلا لئاسرب يلصوملا قحتاو

 لصوملا كيلثاك جاعزا ىلا همزع هجو ث ٠ نيروكذملا ينن ىلع هدنسيو دادغ

 ىلالصو الو ٠ مث هئارجاب هنع بونيل هثعبو هفقسا وزعل هتبك ري رطب نامرف ل

 مياح اشاب ىنطصمو اهرلا ىلا نيع دق اهيلاو يليلجلا اشاب ناولس نا ىفلا لصومل

 انكري رطب اوصعلصوملا نايرس نا : ًالئاق وزع هيلع ضرعف لصولل نيع دق اهرلا

 مثرعش فترك قيو مهماه نوقلحي مهسوسقو أبأبلا نومرتحي مهنا اهو ٠ اور فتو

 نييكيلثاكلا اودرطو هدودج يماولا لسراف ٠ ريزنخلا م لكا نوللحيو ليلك اك

 هبعش نم .رفن لعو مهءادقم هراشب سلا قي ضبقلا اوقلاو سئانكلا ىرم
 اع لئسو ةكحا يف هراشب سفلا فقوا مث ءاوفتخا ةيقبلاو نجسلا يف مثوجزو

 نابهرلاو سوسقلا رئاسل انمارتحاك ابابلل م نا : الئأق مجشتف ٠ هب كش

 ةىنملا لجالف ىتماه يف ةقولحلا ةرئادلا اماو ٠ فيرشأا ليجنالا ةيصو بسح

 هوعدتساف [بلثم هل نيلسملا نم ايما الجر ىو ينارصنلاو سلا نوكت دقو

 ةقاعلانم نيدهاش ىسو هلك ١ الفريزتخلا مل اماو لاق :هراشب سقلا اوقدصو
 نا دكاو هلوق قة مويلا ىلا هعماب .هتلئاع ةفورعم بويا هعما يمس راجن امهدحا

 ' رورشلا بانتحاو هللا ةداع ىلع سانلا ضرحب امناو 5 نسل ةراشل سنلا

 * [.لا مهدرطو موصخلا لجشن
 اولاقف مهقلطاو ساو هرشع مهمرغ مايا مهسبح دعبف نوكلثكتما اما

 دخاو مهيلع قفشف .ًاضيا ةسينك الب ىتبن لهف انومرغو انوسبحو انولظ دقل -
 ١88 )١( ةنس ةسينكلا ىلا مثدرو اضيا سيكا ةثالث مبنم

 ةفرشلا ريد قاروا يف ةظوفحم لصوملا بعش ةلاسصر نع ١
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 مف ةمماعلا ىلا ليخدلا دفو لصو كلذ لالخفيو ه4

 صلا ناكو ٠ ايادحلا مل مدقو رمالا ءايلوا دصقو مهتدعاسمل نمرالا كري رطب

 لا ديباتب ةءاربا رودصب يواسنرفلا ريغسلاو دادغب يلاو دعو دق مظعالا

 اهرادصال بولطملا غلبملا عفد نع ازجاع ناك كري رطبلا نكلو ٠ ليئاخيم
 .« رطب قفاوف داعمظعالا ردصلا نا لب حمي لذ اناحم اهاصحتسا ريفسلا لواحو

 الث نب حلا ردص هنا كلذو هلئاوا نم ارش رمالا رخاوا تناكف نمرالا

 كنا م تاع دجال انأو ةعلق ىلا هقافرو ليئاخيم كري رظبلا ينعا ًاصخش

 هيرممو امس هبتك نامرفب متجلا كلذ دي أو رشع ةينامزاك لوا مهفن بولطملا

 يكيلثاكلا ءاقدصا ربخأف يدنفا قطصم هعسا يلاعلا بابلا يف رادسيكلا ناكو

 مك لني نازادضلا امنقاف [ئواسمنلا ريغشلاو ئواسنزنلا ريغسلا اولعاف ةدكلاب

 ىن نرارطملا مثو مهم ذأ طوبغملا كري رطبلا نوكي ناو ةسم ىلا نييفنملا

 ,اشي سقلاو حياص همعن سقلاو ادك سجرج نب ىسمجو ئموم نارظملاو

 )١( لطخا

 , | 12 ةنضطاتشإبا د يف نامرفلا دحالا دبع نارطملا متساف

 | الا سقلاو :لوبتزلا كئانلاو تيسوانؤألا,ريفسلا اما ٠, ركب رايد ىلا

 رب رطبلالا اوبتك لب كلذب لصولاب يينمودلا لسرلا ليئافور يردابلا اوربخاف
 )0 دياشلا رعالا ردص,دق هديا نمرالا كل ىعسب هنا ليئاخيم

 نجار بلقتي ليلق اعو نامرفلا لتسا دحالا دبع نارام ناو هتياح يو

 رشلا ريدب يثو ١784 ةئس طايش ١١ يف ةمساعلا نم "بد سايلا سقلا ةلاصر ١
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 رارفلاب طوبغملا كري رطبلا لع اوملاو رمالا ذفنيل ةلودلا لبق نم لجرةبحض دادد

 ىلا 2 ىنمودلا يردابلا ىلا ربا لوصو لاحو دادغب ىرم )١( الجا

 هلت لها 6 ىتدتساف ٠ رطخلا لولح لبق برها ىلع هنحب كري رطب

 خيش كريرطبلا نا يلاوال اولوقيل اسانا اوطسويو افاعسا هل اوعدجي نا مهلا
 هيلع ءانبو ٠ ةءاربلا ةقفنل ىتكي ام هدنع سبلو ةيكريرطبلا ىف هل ةبغر ١

 حسو هتخوخيش ىلع يلاولا فأرتق ءاشي ثيح ىلا بهذيل هليبس ىلخي نا سمح
 هذيمالت نم نينثا يهعملساو رهشا ةعبس اهيف ماقانا دعب دادغب رداغف برحلاب
 يلبرطقلا قمسا يروخلا نبااي رز ساشلاو يس انوا لا

 ىتح نيتعاس ةفاسم نيلجار اوراسو برعلا كينزب اويزتو يدمالاب فورعل

 . لوال اهوبكرو بهذ ةيامب اهورجاتساف ريسلا ةعب رس الاج أولا عضومىلا اولص
 نيل رحل 0 ورا ير انا وا هل ًاشارف عم اوذخاي لو ةر

 ددع ىلع مهو ًارابتو الل َةلحتلا ةعساشلا زوافملا كلت في لامجا مهب راس

 اضعب اومن الك اوناكو ٠نيبلاسلا برعلاو ةي راضلا شوحولا يف نوسجهي مهتاوطن
 رمدت ىلا اولصو اموي رشع ةسمح ريسم دعبو ٠ ةيدوالا ضعب يف اوجحا مهن
 ا اةمرادلا مهذافنأ تيمدو عوجلاو رهسلاو بعتلا مئانضا دقو اهل ىثري ةلان

 مادق ام ىلا ريسلا تع اوعنتماف بويا عبتتي قشمد يلاو نا اومعم دق مهب اذا

 ءارذعلا مكرب ثيغتسإ و هلل ىلا لهتبو - كري رطبلا ناكف ٠ عوجرأا اودارا

 ةدإب ىلا هلمج هبكراو مثدحا هيلع قفشف هوكرتيال نا نجحلا باحصصا نمس متل

 ةفرشلا ريد ةضاخ ليئاخيم كري رطبلا ىلا ليئافور يردابلاةلاسر ١
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 ى نيموي مهعم اوراس نيحلسم 1 ر اهنمو (1) ميتيرق

 00 221 للملا كرت ىلا نيالا نيعتللا تينللا زي اولصو
 ريرطب نم ًارذح ةنيدملا ىلا لوخدلا نوديري.ال ُْو هتيب يف دحا اهيف مبلبقي لف

 ايل مثذخاف مديح مهيلع نح نيموي دعب و ٠ ةبقاعيلا نارطم وا نيقاشملا مورلا

 | ىلا نيموي اواجخاف قشمد رع ةعاس فصن دعت انهرا!تاماملا ةب رق ىلا

 ل تبسلا موي اولصوف لبجلا قيرط ىلا ممذخاو ًاريمح مهيكرا الجر هللا خس
 ههطاقم همام اكو كور كيايش كرو قي رق ىلا 19 ةنن ةماقلا دع

 : 3 مهو ماده ريقح ريد يف اولزنف مغرلا نيع مارفا رام ريد اهيف ىلا ةينابيشلا

 ًاماعط ملل اومدقو مهاوشم اومركاف مهيلع ةقفشلا ىلا هي رقلا لها تكرح. ةلاح
 ده ناكو ٠ كري رطللا مودق ربخ ةينابيشلا ريمأ ناملس غابو ١ هه

 ,هو هدحا دفواف ٠ مغرلا نيع مارفا رامريد يف نيمقملا لع ايوقتسم ريمالا

 ريدلا ىلا اهيف هوعدي ةلاسرب هيلا ىمدق فسوي ديسلا قيقش نوطنا سلا

 لاقو ةوعدلا ضفرو هتفااطل_ريد ىلا بي رغلا هوعدي 0 امبلا لعق شف

 ىلا ةلار هلحم نم ثعبو ٠ سحب لك نع ًاديعب ةحارب هيف يقي الحم بلطي هنا
 هلاح نع اهيف هربخي سدقملا ممحملا سيئر

 ليخدلا اهقحلا ىت ١١ رارضالا نم ءيشب الع «يراقلا طرحت لو 5

 موي نم 5-2000 هفرصام ةلمح انبه ركذن ليئاخيم كرب 56

 نرانبل ىلا همودق ىتح ١74١ ةنس يناثلا نيرشت' رخآ يف بلح نم هجورخ

 يربعلا نبا خيراون يف ةدلبلا هذه مسا اذك ١
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 2 لصوملا ىف هفورصمو ٠ ةيهاش فصنو ًاشرغ >1126"2*؟ ناكف ١ال45 ةنم

 (كرغ "17 يلع خيش لعو كيب ىسيعو شاب دمع هيخاو اشاب ناملس يدرو

 رعس نآك الو * فصنو ٍشاوشرشعو 21755 عومجملا ثيحنمو يشوش رشعر

 املا 22 فررسملا هلع نأ ديو شروع هير اروح دموي هدا لاش

 بهذ ليفاثم ةعبسو ةئاهبرار
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 سواسلا لصملا

 لصوملاو نيدرام يفىننلا نامرفةجيتن ١ 07--كري رطبلا باصا تائش ربخ 7

 هجاج نبا ليخدلا جاعزإ ١6 8هيلاءدلاو يعن ةاحنلا نيببلحلا ريبدت
 ممثريغ هجاءعزا -- هل مكحاحلا باوج -- نيورامب هليمزو

 31 بصنب ةحارلا - نيدرامبي مركب رايدب
 دي ىلع نادك كنود ١6 5--دي دج

 كري رطبلا

 .اخيمديسلا اوسركاوناك نيذلا ةفقاسالا دحا همعنسينويا نا مث 7

 اب الف رصم ىلا هجوت مث بلح ىلا نيدرام نم بره نا نم نكمت اكري رطب
 وابقق ايشارو قشمد ىلع انارطم سنويا ديسلا ديا نانبل ىلا ليئاخيم ديسلا

 اطباف بوقعي همسا ناك نهاك هلبق اهتسائرب متاقلا ناكو ٠ ايشار ءارما طسوتب

 هاربا سيجا فقسالا سيئويا نارطملل اهتبئاو ناريزح ١ ههخيرأت روشنب اهنم
 كلى تكتف ةقائلا ةقياضا تح كنبلا ىلا لصو ىتح نيدرام نم يدصلا

 3 ىنتخاو نْيدرام اغا رداقلا دبع ىلا غابص ىموم نارطملا ألو مهيلا دتراو
 مخازو ةريزجلا ىلا لئاسر لماح عاس يزب بره مث ٠ هتبب يف ةملظم ةرجح
 اليكتلا رابخا نم مهغاب ال قلق يف وخاز يف نونمأولا ناكو ٠ الجار
 دجو هنا بتكو ٠ هنع هرابخاب مهعور ىموم نارطملا ًأدهف كرب رطبلاب

 نايرسلا اهبعش نراكو ٠ ةلئاع نيِناقو ةئئام اهلا همودق موي وخاز يف
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 ماكحلاو داركالا ءارما مهقياض اهدعبو ٠ ةلئاع ةئاهبرا 115 ةنس وحن فِ

 ءاماتاو ناتسدرك لابجو لصولاونيدرامو ةريز .لللا ىلا نيئجال اوقرفت

 دهع ذنم أدق ةيكيلثاكلا ةسينكلاىلا مثثوادتها اما ٠ .تادلكلاو ةرطاسنل
 ا ديد ءام ها كلك | ةنس ىفو | سال د1 فرك

 غل لزنو لصوملا ىلا لقتنا وخاز يف اموي نيثالثو ادحاو ىسوم نارطملا ما
 ام فرصت هنكل ٠ اني علا ينادلكلا دزمره ساهشلا تب

 تثدخ ةسمامش ةدع مسرو لصوملا نارطم ادد -اذ نحل ىلا

 نا 1 : مهلبق نيذلا ةسماهشلاو مهعمر نيذلا راغصلا ةسمائشلا نيب ةنح

 فراك انيب فصنو ةنسومن ينانبللا بهارلا نوطنا بالا تيب يف ماقاو دادغ

 عوقد لونا اريح نيت كس رفات ومو ليخدلا را

 .قشمد نمو ٠ سويسضجيلوفو فسوي نييلمركلا ريمة رسال
 ايليا ةايروغا ترا ل طار ك1 مفنا اهيفو بلح ىلا لقت

 نم اموت نابرلا اهرثاب قلل مث هجاج سجرج نالوا ايليا نابرلا اهو ليخدل
 يف هنايهر ثعبف ليخدلا اما سانلا نيعا نع نيبحتمم بلح اوماقاف كب راي

 دست نسم رس هسا الج اها ارخأ لسران مهرابخا هنع تسمتف مهبل

 2 ىرتس اك مهببسب يبلحلا ب بعشلا يذويو مهلع ضبغلا قليل :رابتمل

 نإ لد فكر رطلا لاسر ىلإ راما ب سف سرق نإ اعلا ند شال

 ضعب كلذ ارج نرم ثدحو هديري بعشلا نكي مو بلح ةينارطم هيطع
 رايا ٠١ خيراتب ةثالثلا نابهرلا ىلا نانبل نم ليئاخيم ديسلا بتككف * سجس
 : رضحيل فق لواعم توري وأ سلبارط قيرط ىلع هيلا ريصلاب مثرمأي 178 ةنم
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 هقملا عمجما ىلآ كوب , رطبلا عفر مث ةعيبلا يف أوس وسدقي نا اهدعب مل زيحي الف الاو

 قاعبلا 0 | لجزلا اده ينبدع دقل : لاقو ىسوم نارطملا ىلع ىوكشلا

 مرأأ كعب نم مع لصوملا .نارطم هنا ينمهوا ىلوالا ة هرملا يل هتهجاوم ىف هناف

 تناك اهنا عزف انارطم هتماسر ناو : بلح ىلع ممترعنا ميز ة ةكري رطعلا

 هيت رزالايامأ تام :م نأ فرغ ققلا ئذلو قوتلا كريرطلا

 دادغب و لصوملا يف ةحيه يذلا قاقلا ادع ام اذه

 رطملا لصوانمدق أم ىلع ليئاؤيم كري رطبلا باغصاب ره ناأللو ١ ها/

 ٠ شي واج هتفقربو 86 ةنس ريبكلا موصلا ءيدابم يف نيدرامىلادحالادبع

 < لبق دخالا دبع نارطملا لأسف : ىننلابرمآلا نامرفلا .لمحي يلاعلا بابلا
 زكف ٠ رارفلا ىلا اا مث ايفتخا اهنا هل ليقف هد ا

 :دلو * ةشللا ىتمنا رطملاو شيواجلا عم لصوملاىلا لزنو دك, حيسأ دبع ذخا نع

 _ءرارطملا دصقق ٠ ةيداملا لابج ىلا همعن سقلاو هراشب 6 ه ملوصو

 | زيا وسب 0 بكا دورا ديحالا دنع

 لا روهما لصو الف ٠ طقف لاجر ولو 0

 ىماقْلا افك هتءارق دعبو * نامرفلا 0 نا ءايلعلا دحا يضاقلا رما ةكحلا

 عنا : مضعب باجا ٠ ىننملا ىلا همعنو هراشب لاسرا مدارم سيلا : موصخلا

 'امرغلا يف م5 نايرس ءالوهو ةبقاعي متنا : لوقي وهو مهدرطو مهعشو ظاتغاف
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 | (1) نيروسكم اوجرفت مهيلع عل قح ال

 ىلع نومزاع هءاقفرو دحالا دبع نارطملا نأ يتفملاو يفاقلا غلب مأيا دعب و

 : دادشب ىلا باهذلا نم كدصق ام : مل الاقو مايعدتساف ٠ دادغب ىلا لورنل

 لصوملا صخي نامرفلا اذهو يشضاقلا لاق ٠ الاولاق ٠ نامرفلا اذه ريغ دنع

 اوسقلا مهنكل رومام كلذك انو شي واج ا لاقف ٠ دادنب يلا هكح يدعتي ال
 ثيح ىلا اوبهذا ::يتنملا لاق ةيفاو ةرجاب ينودعوو دادغب ىلا مهقفارا نا ين
 موق متنا امنا عرشلا يف قح كل تبثي لهنا يلاولا ةاعس ىلا بتكن نخنو متن

 متلمع 5 كيلئاكلا ناي رسلاب ررضلا عاقياو ءارتفالا مك دصق رارشاو نوروز
 قفط مالكلا ذه شيواجملا معس الف ٠ عيملا ىدل ةمولعم كتارب وز 0

 هد لالا كاكا لارا ل يل ا رشا ل ا
 دحالا دبع نارطملا لجفم .دعتو ءارتفا اهلك يواعدلا هذه را الآم نيدرأ
 1 اهلل اهملسف ةلاسرلاو مالعالا ا عجر

 فرصو هبعش كرم ليخدلا اهعيجخ سايكا ةسخ تناكو هتمدخ ةرجا بلط

 ظ (؟) شيراجي

 يعاسم تطبح اهف ٠ دادغب نم كريرطبلا بره ليبق ىرج ام اذه
 ىلا ليئاخيم ديسلا جورع ءانثا نييلحلا ىلا هتاداعم هجو : لصوملا مي ليخد
 ةيرونلاو قدزلا قوقحانل اولسرأ :لاق اهسفن 178+ ةنسيف مهيلا بتكف نان

 انغ د ةفرشلا يف ةظوفحم يهو ١784 ةنس كريرطبلا ىلا. يعشلا هكلاسر نع ١

 !784 ةتس رايا ؟ خي راتب سيروم فسوي يردابلا ىلا هيسورب ناكسوذلا ريذا

 ةفرشلا ريد يف ةظوفحلا 1,84 ةئسناسين ١" ينيبلحلا سجرج سامشلا ةلاسرنع ١
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 ( لئاغم# ديسلا ديري ).هب دسفملا كعدخ كيسذلا بارسلاب اوعدخت' الو

 ةلبم هل اوعمجو اوفاخن ٠ ةلماعم رش مكتلماع الاو * ينوميطاو ناطلسلا اوميطا
 وخلا عبقوتب اوبتكو هروج ىلع خيبوت مالك واح رابعا عم هيلا هب اوثعب و

 - اوصق هيف ليئاخيم ديسلا ىلا اباتك تيسرتعز ليئاربج يروخلاو ليئافور
 ةمعن سامثلا هدلاو ةافو هيلا اوعن مث ٠ هب هوبوأج امو ليخدلا م هشك ام

 ل نع باصملا اذه لع هوزعو نيسيدقلا لاقتنا لقتنا هنا هل نيدك كوم هورج

 ملا 1 هللا زنا ندزف رع ”مغافام طفلا ف
 ' بلح نم داع دق هجاج سجرج سفقلا ناك 1784 ةنس ينو

 © انكو (؟) يوارلا لاق سوفنلا ةمدخ لع نالصإ ىلا عم قفتاو نيدرام

 | هاعدتسا سجرج سقلا ربخب ليخدلا لع ذنش ٠ ةكرملاو مالكلا يف ةنطف اهل

 | هرءا مقرف باف هعم يلصي ترا هرماو ميدقلا هدقتعم ىلا هدر لواحي قفطو
 اما نم هدرطو نالا ىلانتفلا نم تثدحا امكبسح ليخدلل ماحلا لاقف ماحلا

 تب يف ناسدقي نالصا سقلاو سجرج سقلا ثبلو يزخمي هتبالق ىلا عجرف

 | موي هغلب ىتح مهعنم ىلع ليخدلا رسجي لو ةولصلل ًارس هيلا نوبهذي سانلاو
 داخعوشي اسايسلابل مثو اهيف ريكلا ديعلا ءاضقل ركب رايد ىلا اولقتنا مونم هثالث

 اب يدبع ىلا بتكف ٠ سجرج سامشلاو ٠ يخاز عوشيو ٠ هراشب نارطملا

 نم نانثاتلفاف برحلاىلا اونك رةسيسدلاب اورعش ايلف ' مهبدؤيو مهلع ضبقي نا

 ةفرشلا ةنازخ يف ةظوفحم ةلاسرلا |
 اا ل لا لاول اجيال اهكلالو قيوران لئاصر نع ١

 !المه ةئس راياا و | 8
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 0006 . نجت يف حرأطف يخاز عوشب ىلع ضبق

 ١ هليبس قلطأو سر

 سفلا نراكف نينموملا جاعزا نع نيدرام يف ليخدلا ناك نكح و

 هبا_حصا نم نينثا فقواو ةجاج سجرج سفلا تب دصري يبوقعيلا ينفلادب
 مهب ىسو دحالادبع نارطملا .مفرع الو ةولصلل كانه ىلا نوبهذي 050

 لول | يف ضبقفهق قش عابتا ىلع ميجا اذا شرغةيامسمخي هدعوو كالا ل

 تكاأ رمآ مهليبس ىلخ مث مايا مهسبحو امهتعا# نم ةرشع ىللعو نينهاكلا ىل

 ادتراو امدن امهنا عاذاو هدنع نينهاكلا نارطملا ذخاف دحالادبع نارطملا اوعيط

 يناقلا ناكو ٠ انعذي لف ديعولاو دعولاب هيلا امياذتجا لوامي ناكو هبهذم ىل
 هعما ديدج 1 اذا امهعانقا ملاعي يضاقلا ناك اهنيبو *هيلا اهلسراف هقفاو

 ذفناو نيديصن يف ماقاف 0 ىلوتيل دادغب يلاو ندل نم لبق كب ىسي

 كب نس الع اف مهسو ور اومطقونيفظوما نم ةسمخ ىلع ضبفلا او هلا اطر

 نونموملاحات راف محلا | متو دإبلا لخد مث «روكذملا يضاقلا مهتلمج يفو دادغب ل
 هتمهد 2:انبلب يرقفلا هاو أم يف ايقم ليئاخيم ديسلا نآك انييو |«1

 لبقا اديص ياو نا كلذو - هئاحتما

 رهشا ةعبس هركأسع ترمتساو نانبللبج ريما باهش فسوي ةبراح ملا هركاس
 كالملاب اونقيا ىتح ًأدج يلاهالا قياض ديدش ءالغ برحلا بقعو لبجلا ُهِ

 كلذ ىلا نأجلو دونجلا هجو نم لحاسلا نم نبره ةيهار نيسمح نأ ثدح

 هتماقا دعب نم نمل هيلخمي نا ىلا رمالا الاف هن الم كريرطبلا ناك يذلا ري.

 ىرخا رهشا ةعبرا ماقا ثيح نيحالفلا دحا تي ىلا لقتتيو رهشا ةمبرا
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 نا هيف مهنظ نسح ديا امو ٠ هللا ءايلوا نم ناكو فشقلا شيعلا لع ًارباص
 ةفءارمال ةمدق نيت ةرحيش تعلقوتدتشاةفصاعناكلذو ”ةماركه دي لعىرجا

 ولم ءام ءاناب هتنا كري رطبلا ةالصب ةقثاو ةارمالا تناك املو٠ باش تدب نم

 داعا لع سانلا اهدعاسو ةنبتلا ُّط ءأملا كلذ تشر ىلص الذ ٠ هيلع ىلصي نا

 ا اال كارد راورووداللا اونداينتف 8 هلنق تناك اك تاضأس ايلنع ىلا
 ةو لصف هياع ةواصلا هلاست ًاريرض الفط ةلماج شنو هتدصق ةارما نا ثدحو

 تل ثار هيو (ةءاعظلو طاف كاما: ست كررلا :كطسلف امل

 : الئئاق هيدي لبقو ىتف هيلا فاو :اورسكب ةاجيلا ةديس ريد يف كريرطا

 ي تاذ كتتلا ًءارما ركذتأ ىتفلا لاق + ينبايال : لاق ٠ انديساي ينقرعت

 كا معن: لاقأ+“ هيلع تيلصف. بابش تيب فيس تنك مويزي رض لفطب
 6 .ارالطلا لزب داو زاخ هياط اؤاج انكانكن ,كظتاف.رصبا تالاو وه لنا: لاق

 (1) ريخ لكر دصم هنال طقف هلل ركشلا يدسن نا انيلعف نوريثك

 انبا ناكس نم خويشلا ةياور نع هورج سرطب كري رطبلا لقب هتايح ةمحرت نع 3٠١
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 ناورسك يف ةفرثلا ىلا مهلوضو - هيلا كري رطبلا باخسا نم رفن روضح
 ءارشلل رسم فاعسا ١11 هئم هباكصا قارتقا - ةفرشلا ريد هوارش م

 ربخ -- مغرلا ريد سيئرو يمدق فسوي ديسلا ةبتاعم -- روك ذملا
 ةضهانم 17؟ قشمد يف ةماقملا ةسردللاو ريدلا اذه

  همومح - ليئاخيم ديسأل نويدلا بابرا

 عراسف ةبيرقلا ءاحنالا يف رشتنا دق ليئاخيم كري رطبلاربخ ناك

 يدمالا يزوب بوقعي سامشلا مثرصم نم اعجار هلا ةمعن سيئويا نارطملا هيل
 رخاوا يف هئاققرب لقتنا مهب ىوأملا قاض دق نا كريزطبلا ىأر ايلف ٠ امهريغر
 ناورسك تاهج ىلا هنف ناك ىذلا حالفلا كلذ تيب نم 174 ةنسيفانلانيرش

 نوعردوا.نوعرت ةيرق لع ةلطم .ةفرش يف دجوف هانكسا الزتعم لحم دجي ل

 لحلاكلذ كريرطبلا بحتساف ةفرغ اهواعت ةدحاو ةرجح ىلع لمتشي اريح الك

 أجل دق نيكيلثاكلا نمرالا كري رطب بوقمي ناك ثيح رامزب نم هبرتل ةصاف
 كريرطلا ةفلخو ٠ لاقتالا _ةدس مسا ىلع ًاريد هنف داشو 11,59 ةنس هيل

 هاج 041 ةلس نسر روع عاشر رظلاب هدهو 1166 فتنس لدا

 ظ ظ را و

 ديسلاو نمرالا كريرطب هب بحر نوعرد ىلا ليئاخيم ديسلا مدق إف

 نرافيطسا فسوي ديسلا مث ةنراوملا ىلع كري رطبلا بئانلا برح ليئاخي
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 رغنيرشعب نيتنس ةدمل للا كلذ راجيمسا ىلع هودعاسو ديدجلا 1 يز /

 قا نوناك رهش نم ادب ا ملا نيش مفدي نا ىلع ةنسلا يف

 /85 ةنس ىنعا نيتنسلا دعبو )١( أي رقق أشيع هيف شيعي ناكو اا/44:.ةئدم

 لاثلا نوطنا وب :سراف هعئان نم ضراو شرح نم هيليام عم لحما ىرتشا

 ٠ طاسقا ةثالث نيب هعفدي نا لع شرغ ةئام سمخو يبا ىلع يواطدقلا

 ءافشب هنال ٠ ةاحنلا أ ةديس ءارذعلا برم - مسا ىلع افقو اس( امة

 بِيقأي موسرمب ةيفقولا كلت سداسلا سويي ايابلا ذياو ٠ توما زاطخلا نم اجت
 مم ءارذعلا ةروص اهرساب هرافسأ ىف هعم كباع نانا ك , رطبلا ناكو هلح يف

 ءاجنلا ةديس ريد ةسينك يف مويلا ىلا ةظوفحم و بشخ

 .ارفسلاب هصخري نا هملعم كريرطبلا نم وزوب بوقعي سامثلا سمتلاو
 ءواس رسحمي ةداهش هلسو هل نذاف ةدحاو 1000 ماقا نا دعب هنطو ب راح

 للا لك رت كولن مواز نان اطعب نقلا ةيقور.نم ىاو ءرغنم دعبو

 اهو ىزعتف سدلسلا 5 ندل نم نويلابلاو ديبأتلا ةدارب كريرطبلا

 || هللا طع سقلا هجوت مث - 1746 ةئنس ناسين ؟5 يف ةرم لوا نويلابلا

 ةروخلا ىلا ةةهجوم كري رطبلا ترم ةداهش ًالماح رايا ٠6 يف بلع
 هبئان راجح فسوي

 سقلا لمحلا اذه داش نم لوا ناكو - ةفرشلا يف ظوفحلا راجيالا دنس نع ١

 نايبصلل ةسردم هلعجو ١701 ةنس يهيودلا يسلبارطلا فسوب

 مخي راث يلاهششلا فسوي ريمألا 2 عيقوتب ةقدصم ةيعرش هجح بجومب كلذ 5

 ١,85 ةنس لوليإ ©
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 هئاصخلا ىلا بتكو لاملا ةلق نم ًادج ليئاخيم ديسلا قياضتو 1

 هقيفُش ةورج انح اجأوُلا نم رصم نم هدروو رسبت أم هيلا اولسراف موفطع دس

 نم ةنس لك اهب اسادق نوتسو ةعبرا هنع سدقي نا ٍِس أشرغ نوسمو ةيائس
 كلذب اكص كريرطبلا ردصاف ٠ اًماق ريدلا ماد ام ةنبكلا نم ريدلا ىلا يوضت

 ةينآ رصم هي هليكو ثيغارب هللاكش يروا ثعبو 10788 ةنس زومت * يب

 ريدلل ناثاوا مثارد نينسحلا نم ريغ ثعبو نينموملا نم ًافقو ةيعي

 نيع مارفا رام ريد نم هيلا ىفاو ةفرشلا ريد يف ليئاخيم ديسلا رقتسا الو

 روك ذملاريدلا سيئر هللاركشيروخلاو يمدق فسو» سوي روغي رغ ديسلا مغرأ
 كالت ىلا هرخآت ىلع نارطملا بتاع هنكل : اهركشف هتمالس لع يناهتلا هل امدقإ
 نا ىت> كلذىلاةجاح ين ناك |! مغرلا ريد ىلاهئاعدتسا نع هيضاغت ىلعو ةعاسأ

 هتفئاط ريد ىلا همزعو هنم رثكا قفش سنجلا بي رغوهو ةينابيشلا متاح نايلس
 هعوضخ ناعا ثيحح توري ىلا ناريطلاو هريد ىلا سيئرلا مجرو نانثالا رذتعاف

 48 ةنس يناثلا ني رشت 10 خي راتب هبتك ركلص ين

 قيلت ال ةلاحي تو ريب يف هتماقاو ريددلا هكرت ىلع هخيوو كري رطبلا هباجاف

 ةاعارم وه امنا ثوريب يف هثكم نا رذتعاف ٠ ةراجتلا هيطاعتل ةصاخو هماقن

 ديسلا منقل ججحلا هذه نكت ملو ٠ هنوةوش ين نايلسريمالا لخادتلو هتعنمم
 هبطاعتل الا نكي ملريدلا نع فسوي نارطملا داعتبا نا هلعل هورج ليئاخي
 فقتسالا فقو نم ةيهور نم هيلا دري اب عانتقالاو ريدلا ىلا دوعلاب هرماف راحت

 ةفونف ٠ حصتنب م يونس ابتار اينامور اتوكس نيسمخو ةئام غلبم وهو رغم
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 رءا فسوي ديسلا ىلا دروف ٠ هنع هيمور ىلا بتكو هظبري نا كريرطلا

 ع اهسفن 1786 ةئس يفو ٠ اهتعامج ةمدخ رصم ىلا باهذلاب سدقملا عمج ا

 ا رخا انهاك هضوع ماقاو ريدلاةسائرنمئلاركش يروخلا يمدق فسوي نارطملا

 تف ةخوؤخيشلا فعض هاوق نهوا ىتح توريبب أمقم وه ثبلو مهاربا سقلا
 !ا/ا/4 نس

  اهحتتفا دق نوزيف ليئاربج ديساا ناك ىتلا ةسردملا وا باعكلا اما

 سول دسلا ةبأنن دهع لع اهترادا يلو يذلا ناكذ ١74١ ةنس دعب قشمد

 ا ماها ثان ولذا نمنع رع اكو :ةقيقش نوطنا لستلا يمن

 ف غي ةسردملا تافقأ ارجاع اضيا اذه صضا الف «يدادغبلا نايلا 57

 وان لك 01) نييكيلثاكلا نايرسسلا نم اهل لعم دجوي ملهنال |7417 هنس

 اسرملا ىلا اوقلا ةيكيلثاكلا ةنايدلا يف اوتبث نيذلاو ٠ اورثدني نا نايرسلا كلوا

 نيينيتال اوما ,ةغبو
 4 ىح ناورسكي هتلزع ةيس رقي لّئاجيم ديسلا داك امو

 جلاب هنوبااطي اواسراف الحم ىرتشا هنا مبغلب ذا امسالو هتبلاطمل نويدلا بابرا

 اعوتو ٠ هنم لاملا نوضبقي سانا هيلع اواوح مهضعبو مالكلاهل ظلغا مهضعبو
 الكو اوقياضو بلح ىلا اولبقا مجريغو دونجو .طرش عم هيلا روضملاب مثريغ
 كري رطبلا نيد اوفيل ءابرلاب هارد اونادتساف

 اطضاو لبخبلا ىتازابخلا هيلا دراوتل تناك: كلذ لع, ةوالعو

 ةفرشلا يف ظوفحلا ريغصلا ليئاخيم ديسلا لجس نع ١
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 تاناهاو: برضو. سوبح. نم مهببصي امو نءرزبنلا ني ام دالب يف نكن
 يوذ مهنم ةعامج .:راك نا دعب رقفلا ىلا مهلصوا دق كلذ ناكو تامارغر

 هرظن عفري ناكو هسفن يف راتحاف ٠ تافدصو ًافاعسا هنولاسي هيلا اوشكف راس

 ىل ينتلذا كنال يعم تعنص ًاريخ : رمزا عم ًالئاق هيلع همه يقتليو يبعلا ىل
 هذهي ناكف ٠ ركشا هاياف ينملسي مل توملا ىلاو برلا ينبدا أبد! : كقوقح مت

 مسوو هنويد هب ىفو باب هل حتقو هللا هباحتسا نا ىلا هسفن يزعي اهلاشماو تارابعل
 مالكلا ليصفت يئأيس اك ةديسلاريإ
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 ىرمابعلا لصفلا

 رش سقلا جاعزال لصوملا إسم ىلا هرمأ عفر يف هدفو ةظساوب ليخدلا يمس ١ ١

 احباص دادعب ىلا رأس علا بره: -سعشلاهو>وو سوسقلا سيحم ب 1

 ةووع كريرطبلا لفو هدرط - هفاصناو دادغب يلاو قافشأ ب

 موصحلا درط - هسوسق قالطا رفا هراشب سقلا

 خيب وت ١15 نيدهطضملا ليئاخيم ديسلا ةب زعت

 لكلا ورغرع نك

 :رارطملا داع | هنا : لوقنف ليخدلا كرب رطبلا رابخا ىلامجرتلو

 > التما هل ىرج ام هيلع صقو اروبقم ابئاَخ لصوملا نم هقيقش دحالا دبع

 ا ردحنا يليلجلا اشاب دمحا نا هغلبو ٠ مهنم رشي نا لواحو كيلثاكلا ىلع

 ملا هانثا ىتم ثعبف٠ هدحو لصوملا يف ىلا اشاب يدبع لستملا يلوو دادغب

 ١ سلع ىلإ انادملا عم هنامرف مهلمح لسور لااناهو امم ةنسم ريكلا

 ١ نا اوسمتلاو هوحتاف مهنا م كيلثكلا ليكتتلا لع مهقفاوي له اوسسجتيل
 ناو ىنتلاب يصاعلا بقاعيف الاو ليخدلا كرب رطبلا ةءاط ىلع ”ينايرسم لك
 اكل نم ةصاخ مقتنت نا بلطي اكرطب نا هل اولاق م هديفنت هنولأسإ نامرفلاب

 ١ انيعش دسفا هنال ( ءاردزا ورشف هوعم ناو لطخا هراشب سهلاوه) ورشف

 ةتعاط اوعلخو شوقرقو لصوملا

 يافور يردابلاب عمتجا ليخدلا نابهر لوصوب رعش الف هراشب سلا اما
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 يف مثروأشو هقيقش فسوي هجاوحلاو فارصلا يللا سايلا اججاوخلاو ىكتمودل
 ٠ برييلف هلكما اذا وانيعالا نع ىنتخي نا اناناس د ل6

 نيملسملا دإبلا نايعاو يضاقلاو يتنملا اودصق كيلثاكلا نايرسلا ةعامج نا :
 1 هفطخ لبق ىتم نا مه ا دو : موصتلا يدعت نم مهلا نوملظت

 ةموكحلا تام ةنتف عرزو اهريغو ىتم رام ريدو لصوملا ستاك لاوما سلتخ

 نيدرام هي هيلع ىدعتو مهكريرطب ليّئاخبم لع قتح كلذ دعبو هيفن ل
 ةموكحو دادغب ريزو كلذب اسكاعم ةيفاعلاو لاملا هرسخو ذادغبو لصوملا

 كريرظبلا ةيعر نم اوسيل مهنا عم كيلثاكلا ناي رسلا نا محلاونيب مث ٠ لصوم
 ظ ةنسف ةنس ةيوبا ةأمسملا قوقحلا هل نودي مهف ىتم

 هكل ٠ مثرماب اشاب يدبع اوضوافي نا نايعالاو يتفملاو يضاقلا ثدعوف
 نع ءاضغالا نكيتال هنا يلاولا مهل لاق ليخدلا نامرف صن يلع مهعالطا دع
 عاذاو' ٠ يئاغ أشاب دمحا نال امس الو ةيلوئوسملا نم اردنا كنزا ل

 ظ تحن مدلل سجلا وهو ) نادنزلا ُْق ليلق أع حر طيس هراشب سهلا نا موصخلا

 كيلثاكلا سوسق ىلع اوضبقف طرشلا ملستملا لسراو ٠ بلصيو ( ضرال

 اورفظي مل مهنا ديب ٠ ريجتزلا سبح ىلا مثوقاسو رشع انثا مثددعو مهبعش هوجوو
 قوقش يف ىنتخاف نيفرظ الماح ًاركنتم راس باب نم بره هنال هراشب سقلا
 ىلا لصو ىتح ريسي ذخا سانلا نم ةيربلا تيلخ نا امو ءاسملا ىتح روسل
 ةراشب سقلا راغف فولأملا دحلا قوف اهْثاط ناكو ةلجد رهن لع ةلطملا نيتاسبل

 خفنو رهنلا ىلا ردحتا هنا كلذو سريلقالا نم هريغ هيلا هقبسي مل رما / مزعر
 ابلصوف اموي رشع انثاةفاسملاو دادغب ًادضاق احياس اهيلعبك روهبايث دشونيفرظا
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 لا هنا دقو هي يمدق نوب تيب يف لزنو ةعاس نيرشعو عب رأ يف

 هرمأب رس ينيتاللا نارطملا ربخت ثعب و دربلاو

 هوملا اشاب دمسا ةتايبكو يسيلفتلا اشاب نابلس يلاولا ناكو

 م ونوك هلاخو اسم اذه دواد ناكو يجركلا كب دواد هتيشاح صخاو

 دادغب انطوتسم ةيلصوملا الام ةلئاع
 : دوادب عمتجاو شهدنا هراشإ سهلا ريخ ينيتاللا نارطملا معم الو

 ل ل هيف انتقف رمالا ايعاع ضرعو ةكنالا ةلود لك و اما راكرمو

 د راضحاب رمأف هنأشب يلاولا ضواف مث ٠ هملظ روج نم هذقني نا اهدعوف

 همودق ببسو سيسقلا ةلاح ُُط هاعلطاو هيدي نيب الغم اغا راكرمو كب

 امالعهيف مسوت هرظن الف هيلا ءاعدتساف همحارب ثيغتسيل هسفن ًارطاخم دادغب

 كب نقلا ناكو ءارضاخ لستم اشاب دمحا ناكو هيلا هبرقف حالصناو ىتنلا

 زوأ ارمأف حمم سلا لوق ناريزولا ةدامدا دك ويراشالاو هل ىرحام ص

 ظيو ليخدلا دفو درطي نا هرمأي لصوملاب اشاب يدبع ىلا يداروي ةباتكب
 دات ةب وانملاب ةبدكلا يف يلصي يك هراشب سقلل ةيرملا

 شف مرحب ىلا دو. الو لصوملا ىلا هراشب سقأأ يحصي نا هرماو هرادخوجل

 تام٠ يعي نك يعدم (رذاظ داعو هلادو سلا هل

 طاتحمم نميسلا ىرم 2 ا هجم ثم هوجولا رماواسك نيمو

 ض وسلا حرس غلبملا ضب نا الو هل يثري ةلاحب دودجلاب

 | سيلصيل هراشب 7 لسنملا نوبلاطي ليخدلا باحصا ناك انيبو

 دوعلاب .مثرماو مهعمأسم ىلع رماوالا ملاحلا أرق دادغب نم هب دئاع رادخوجلاب
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 رفف ٠ هتمدخ ممر ذخاو دادنب ىلا رادخوجلا داع مث ٠ اعيرس ,هلسر

 جرو هللا ركشلا اوداو ةبينكلا ىلا هراشب سقلاب اوقلطناو نوكيلئاك

 8 ) مهتعيفش ءارذ

 قفشي يك هللا يجاني ذخا -ا ثداحلا اذهب عمم الف ليئاخيم كر رطبلا اما
 مثازع أهيف 1745 ةنس با * ىف ةيوبا ةلاسرب مهيلا ثعب م موثيفيو هبعش ىل

 نم ميسملا ذيمالتل دب الف نيراتخلا تامالع نم دن دئادشلا نا مهل ركذو وعجل

 ةلاسرلا كلت تناكو ٠ مل ضرع امب اورسيو اوحرفي نا بيث هيلعو اهتاساق

 هللا دبعو ردخو لبنس يسدقو مانهب سامشلاو ةسملا سوسقلا ىلا ةهجو
 نلرانويو ى دنه مو ءاهكولا رم رع ةسج لاو ىلا رو ةئفو رس

 هوخاو ميركلا دبع ينمدقملا سايلاو هدالوا ليئاربجو قحساو ىتمو ليئارجر

 . سايلاو ليلجلا دبع دحاولا دبعو ماسر سجرجو ركس مانهبو : يحتفو سجرج
 ظ (؟) ديبعو يكسروكمانهيو الدنق سايلاو ميهرب

 فن'راهر 00 لع لصوملا ةبقاعي عنبو اشاب يدبع نا ع اه

 هعوجر رخا وزع فقسالا كلذب معس الف ٠ مهجاعزاو سانلا سحب يف نارفعزا
 مهودرطو نييكيلثاكلا لع اوجتحا نيحلا لم هش راكأ قلطأ الو ٠ دللا ىل

 ' ةباجالاب مهدعو مغئاهيلا ددرتلا نع يرعنهل اشاب دبع اوعنقاو ةسينكلا نم

 نساودلا ةلتاقم ىلجرخ هدعو زاجنا لبقو شرغ ةياتس هل اوعفدي نا ىلع مهبلط
 ١787 ةئس راذا / يف هلاجر نم نوسمحو هوخاو وه لتقف « ةيديزيلا ينعا

 ةفرشلا ريد يف ةظوفحملا مهتلاسر نع ١

 لضصوملاب ةينارطملا راد يف ةظوفحلا هتلاسر نع ؟
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 ناهلس ملاحلا نع ةباينلا اشاب دمحو مسقملا .ةفيظو يليلجلا كب نام يلوف
 ةمصاعلا نم دوعي اير ليلجلا

 :ج ماح يدركلا كب ًادمه نا كلذو ًاضيا نيلسرملا قيضلا معو

 فصوف فئندملا هاخا جلاعبل يليانلا وفور روصنم يردابلا مدقتسا يدب زاب

 هق هيخا توم ببس هناب مباحلا ىعداف هبرش نا دعب توملا هكردا ءاود

 اماف دارفنا ًُط ىلصي ناك ام رجنخي يردابلا برض هلبق نم التر لسراو

 رف ريفسلا ىلا بتك لصوملا يلا داع ايف دادغب يف ليئافور يرذابلا ناكو

 نيبشوبكلل ةسنك ءانب ٍلَع تفرص ًاسلك نب رشعو ةسجخ همر غو كب ادم
 رلا مدخ نا دعب روكذملا ليئافور يردابلا يفوت ةنسلا كلت ينو ٠ ةمصاعلا

 ا نا ؛وزرك نين روم يزدابلا راغضاف ٠ طاشنلاو ةرينلاب ةنس ةريشع ىتنثا
 هلصاو ينالباس روضنم يردابلا بعصنساو اضي رم ناك هنا عم قرشا ىلا
 ١784 ةنس كلذناكو هنوكنا ةئيدم
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 املا لصعلا

 را لااا ل فلا
 هعرح تكلاذ دعب ةملكت - هئانل 1 احلا عطق ويك هاج ةرطاستلا

 لصوملا ةقيض 178 هريغو يخْرأ نهاك ءادتها - اًفاعسا

 ةلاح -- تاءارغلاو افاعضا جارحلا عمجو ةعاجلاب

 صوصخي مل ميسفتلا اهيف نينم ملا
 يف رذزلاو ءوصلا قكمسللا

 ءاعب رالا مايأ ضعب

 ودرق ةريزج يف ةيكيلثاكلا ةنايدلا رششنل اليبس هللا مستف كاذذاو 5

 كيلئاكلا نييسملانم اهيف نكي ملو نيدرامو لصوملا نيب يثو ورمع ةريزج ىهسأو
 ًاسامش نا ثدخل ٠ ةبقاعيو ةرطاسن مهلك ةيقبلاو ةينادلك تالئاع عب رأ ىوس

 دمع دهع ىلع تالئاعلا كلت ىدحا رهاص ةعجنب وسيك ةمسا ابيل ًايروطسن

 لوب ره املا نويكيلثاك باها رقي رق ىلا بربف نولصفنملا همواقف ملاحلا كي
 لهاو وه ةبحاف هب هاصواو من املا ىلا ةيرقلا سيئر هذخا ئانهاك مترا 2

 كلوا نيزسا نضرب اك ناكو قالا رايز ىلإ نشكل نفطت "هلع

 همرتحتو سيسقلا لجت ريمالا ةجوز تدهصا ىتح * هللا نذاب ىناعتيف هيلع ىلصي
 نم سانلا ليسو هتيي يف سادقلا مهقي ناكو نايبصلل ةسردم حتفو مهل
 قاقشال نوبصعتملا ءاتساف ٠ مبنم اناج ”لحو ةسدقملا ةنايدلا ىلا ةبقاعيو ةرطاسن
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 نعم احتدب موي تاذ وسيك عمتجاو ٠ مهيلا_غصي لف احلا ىلا هب اوشوو

 داعاس سمح ريسم دإبلا نع دعبب ريد يف هرم ناكو يروطسنلا ةيشربالا

 سق دوجو عم ةسينكلا يف سادقلاب اهيف هل صخر ةقيثو هنم لان ىتح هقلقق

 0 تق انإإ قارا وشك -ناكف ايما ناكو بيف يزوطنت

 التهالا ذب مل افزع ةكيلتاك ميلاعت ةسردملا نايبص نقليو ٠ ةكلاثاكلا

 ةيكيلئاكلا ةسينكلا ىلا مرثكا ىوضناو يهيف همالكر ثاف

 ,: مث ٠ مثوذح اوذخ ةرواجلا ىرقلا يفرشننا نا نيدتملاربخ متعامو

 :1- ناك الو ءاوسك نقلل ءاعارم هل اقل نارطملا م لذ يروطسنلا سقلا
 بيك سلا نا : اولاقو ماما ىلا مهاوكش اومفر ةبقاعيلا بعشنم نيدتهما نم

 راصنلا ىكتشاىتح تلمع اذام ىرت : لاق لب_لابب لق :ًاننرف ىبلكس انلا لمج
 داف ين يعار الخ ام كل اذب ام لما : لاق ٠ اضم ايش ال لاق ٠ كيلع

 رقلا هذه لها كلثكتف ريموزوه ةيرق نم يعارلا ناكو ٠ ًايجنرف هلعجت نا

 رطملا لبقاو ٠ هنع لوفملا يعارلا مهتلجج يفو وسيك سقلا دي لع نيح دعب
 روصنملا ةيرق ىلا ةتسردم نايبص عموسيك سقلا جرفن ةريزجلا ىلا احند
 حا هتمدخب ماقو هتيب يف وسيكس لا هلزناو ليتارتلا تاوصاب لخدف هتاقالمل

 م فكرا يضر لب ٠ همني الف هروضحب سانا ظعو نم حربي الوهو مايق

 دإبلا نايعا موتخو عبقوتب كص يف أتبثم ايعرش اعيب ةسينكلا
 تاي لق ًاضيا ةري زجل ىلا روكذلا هللا ا ل

 اقغاف يروطسن هنا أجتمم ةسينكلا يف لوزنلاب هل حمسالو هيلا وسيك ىلا

 رماو نارطلل ةسينكلا نا نايعالاو يماقلاو محلا - ٠ هيلع هاوكش مفرو
20 



 مآ لا قحأ كلأسا ينكلو يمار لع مرما : لاقق ٠ اهميلستي وسيك

 يارسلا اذه نا ريمالا اهيا لاق - يعرش لب اولاق ٠ يعرشريغ م | يرش ةسنكلا
 انكاحو انريما كنا عم هعاجرتسا كلل زوجيىرتأ هقح تضبقوهتعب اذاف: كل وه
 سلا اماو هدرطو هرهتناو نارظملا ىلا تفتلا هارق الف كصلا هل زرباف ٠ ال لاق

 ىتف ةثج نفد نا ىلا ةءارجلا هب تغلبو الا دنع ةلادو ًاهاج دادزاف وسيك
 هودوار ذا ىلا هنالبالكلاهتنج اوكرتو هولتق دارك الا ناك شديش هلل اقي ديهش

 نممويلا ىلا 0 ربتي نوللملاو ىراصنلا لازي الو مالسالا ضفرو هسفن نع

 (١)فرجيفاي هل لاقي رناكم يف هحرض

 ةيربلا ىلا ريمالا منغ ذخايل ةريزجلا كا يا حرم حلا يار ر مدقو

 هل لاقي ةبقاعبلا نم ”لجر هباجاف ٠ هريغ راص ام ابجنرف راص له حاحلا هلاسو
 كتدومب ًارارتغا وسنك مهجنرف نيذلا لواوهكمنغ ىار نا ريمالا اهيا : وديعس
 اودك اف نيرضاح ةيرابت وا ةخلاوح مه لاقي نيذلا هال 4

 هجزو ,م ؟اذل دححاف : سيما اذه دي لع (جئرف اورام م يروا رثكانا ريمال

 تزواجت دقل : هل لاقف ريمالا ىلا هب :يج م أصع ةئاعبس عفص ثيح نحسلا يف

 ملا ل ال كنال مطقا نالاف ٠ يسم اد ايت كام د

 تشف ءرجيتخم هنعطو هف نم سيسقلا ناسل جرخاف همداخ ىلا راشاو * يرعاو

 كلذ دنعو ' اهيلع يشغ ىتح تامتغاف ريمالا ةجوز هربخ غلبو | وحرفو هدادض

 سيسقلا ةجلاعم ينعو شرغ فلا همرغو ىثاولا خبوو هعينص يلع ريمالا مد

 يو كلذرالا ا ا دارا ,اكتلا ىلا داعو مات ىفاعت
 ةريزجلا دلب يف ىراصنلا خويش ةياور نع |
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 1007 نقلا تلج ىفو ٠ خزآو ةريزجلا :يف ةيقاعيلا_نطمن. ىدتها ىتح

 كربلاو ةقطرحلا .نم ةلحلا لانيل 174١ ةنس ةفرشلا دصق يذلا اوهو ىخزالا

 .. نكمتي مل بلح ىلا هلوصو دعب ةنكل ٠ ليئاخيم كري رطبلا ركذلا ديعسلا نم
 ,يزجلا نرع باغوسكك سقلا كلذكو ٠ هتبرق ىلا داعف اهزواجتي نا
 اح دسل تاقدص عجو لصولاف كوكركف دادفب ىلا لصو ىتح

 . ًاريقف ناك هنال

 "اه ةعامم 17857 ةنس. لضوملا يف تثدح كلذ لالخ ينو 8

 تام سفيتلا ضرم ةعماحلا بقعو نابسدرك ىلا برحلا ىلا سانلا ترطضا

 املا راغ كلذ لع ةوالع 1 ااجفالا تديبك و جراج الخاد 0 قلخ

 | 010 ةرصبلا ىلع برعلا ةرمج كب هللا دبع نب نيسح

 حاف ٠ هتبراحم ىلا جري ع زوي نا دادغب ريزو اشاب ناولس ىلا ةلودلا

 _درايرسلا لع لصوملا مكاح ضرفو ٠ جارخلا فاعضا ةتس دادنب يلاها نم

 وحاتحلا رثكف ٠ ماوس نه هذخاام ادعام كلي راك غلبم مفد كيلئاكلا

 .' 1 ةحلا 2! نيقفتم نوبكلثاكلا نآك كاذ عمو ' ءاينغالا رقتفاو

 راشب سفقلا ةرهاطلا ةسنك سوسق ىلع سيئرلا ناكو ٠ طاشنلاو ةريفلا

 رسقلاو ٠ ةلوتك ردخ سقلاو :يروخلا سا كري رطبلا هاطعا يذلا وهو لطخا

 مقلا هدي تحتو متاص همن سآلا اموت رام ةسينك سوسق لعو ٠ سقاي رق

 دحلاو ةواصلا اوضقي نتا ىلع ةبقاعيلا مم اوقفتاو انح قايدشلا نبا ناولس

 هن نا نود ناسنالا كاثكتي ناكف ةموكحلا لاخدإ نود ةبوانملاب ةيعيبلا
 ' هيذوي وادا
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 مسالا و مهسوسي فمسأ ىلا ةجاح يف مهنا ن نويكيلثاكلا ىأ ىاأرو

 افوخ مهقفاوي ا افقسا ةراشإ يروخلا ميسي نا كريرطبلا نم سقلاف اسوسق

 كدادع نزور بيروم ءيسردابا اوس ١ مدادضا دسح نم مهل

 ةجاحلا هل نيبو كري رطبلا ىلا ١74٠ ةنس يناثلا نوناك ؟ خي راتب: بتك

 ا ل لانا راس را نا ل
 الو ٠ سفيتلاب مرتك ١ تام نيلوالا ةسمامشلاو.سوسقلا نال : اركدتم رضحم

 راسا دك ذلا رن دنا ةاسنر ةراقلا 2 قرت راش را نك
 (1) ماقملا اذب

 يوي رفزلا لكا تي هبعشا حسف ةبقاعيلا كريرطب ليخدلا ىتم نا م
 نيناعشلاو هراشبلا يديع ىف كعملا لكا يفو جندلاو داليملا نيب ةعملاو اعبرأل

 ليئاخيم ديسلا رماب اضيا نيبكيلئاكلل كلذ لثم ىرب

 ةفرشلا ةنازخ يف ةظوفحلا لسزملاو بعشلا لئاسر نع' ١
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 رشاعلا لصعلا

 د تافاعسالا عاديا - هحاجن -ايئابسا ينموم هداجنتسا - كريرطبلا ميض ! "4

 اغر لئاسرلاب ةديفألا هتاداشرا -- ىوقتلا لامجأ هتموادم ١1١ سدقملا عمجملا

 يمركلا ةيامح تحت هلع. ريدلا عيسوت يف هتمه  هضارما رع

 ١,84 هئس ابئان ائارطم هعماقا - ةريخالا هتيصو سيترت

 نيعوطتملاو -- روث آب مارفارامريدربخ ١١
 هيف ةماقالل

 ةباسلا نويدلا لمع هماض دق كلد ءانثا رالا كري رطبلا نكو 4

 ركي مل اذهل ٠ هتشيعلو هريد نم مفدل مهارد ىلا هجايتحا ادمام هيلع ةكارتمل

 اغاو نوسسسنرف نايهر هداع ىح ةاحلا ةدنسب ةثائتسالاو واصلا نم رتفي

 «اواتداق ىتلايف ةينابرلا ةيانعلا نا نقيا ذاو : اينايسا دالب ىلا ءىجتلي نا هيلع
 ىلا سلا ىل لع سفلا ىلإ تك - ةروشملا هلو ههتمملاو هللا راوزلا

 شرب ىلا اونجو ونروفيل قي رط نم اينابسا يلا رفاسي نا هليكو بد قايدش
 اوعلع هعالطاو هلوصو دعب و٠ ١7857 ةنسذنم رفاسف ٠ كلما كلت ةعصاع

 0( ل نارا تش تاك ناقلا ىلا ىتك ةيئاسالا داللا
 /ه0 ةنس ةيردنكسالا ىلا رفاسف ىدمالا نا ريما ايليا نابرلا هيلا ذفناف

 ا نانثالا لذبف دي ردم ىلا اهنم رفاس مث بهارلا هللاركش بالاب قتلا اهيفو
 م ريك امل جتتي لف تاناسحالا عمج يف اهدهج ايليا بهارلاو سايلا سلا
 5 اذملو :امهتشيعمو اهرافسال كي ال ءاح ام داكف رايدلا كات ةفاا ديال
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 7-5 . رطبلا نع ةيرورمفلا تافاعسالا طفي ب سدقملا ممجمل

 2 افك د اهو فنكلا لا تاكا نم نديم هلل ل 1

 ةكلملاو عبارلا سلراك كلملا ةلالج اتلكف ٠ هزورومر اينوطنا ايلود هستنكلاو
 ا781:ةنس روكذملا كلملا ىنوت الف ٠ هريغب ادعوو فاعساب امركتف'هتني رف

 اموملا نيتريمالا ىلاو هري زو ىلاو هيلا لئاسر كري رطبلا هجو : هنبا هفلخو

 تغلب: و ٠. ناسحالا هل .اواذبف مهيف همالك رثاف هتاقيضو هلاح فصو احلام امهملا

 مم ناحل لا نككست هنو اهدا 2 سرا نا لا ان راطلا ريمزلاب ةفشفا

 ثيح لانمتزبلا ىلا بهذو ليك ولا به (1) ةجاحلا لع. ضافو كام
 نيدب ومن يسادق كري رطبلا نيع دقو ٠ ىنمتي ناكأم لكبابلا بئان ةرزاومب عمج
 اعربت ام ةلمجس. نمو ٠ امييلا اموملا نيتنسحلا ةين ىلع أي ونس ةقرشلا ريد يف ناماق
 ريدلا يف موبلا ىلا ةدوجوملا ةرخافلا ةي ربحلا ةلدبلا ه

 1 عومجا لاملاب يدمالا سايلا سقلا هجوت *1١75 ةنس ىفو

 ءاركا لاق ري ف هام اعاتب نانذلك اا دينو ٠ سدقملا عمحما دنع ”ةعيدو مضو

 500 رطبلا لكو ا 58 كلذو عيب دق ناك نا دعب ةيمورب يذ

 داعف يعسلا كلذ قفوتي لف : ل ولا 5-0-0

 ل مساب اهيف ثباو ديردم ىلا فايدش سايلا سف
 هج ا هللا هافوت الف ٠ ةفظولا هذه يف ه هرمع ىضقو هالعلا نم ناك هن'

 ةباعثد اراك دامو لآ , دلا يف ةظوفح هت روص نا اهو ٠ ةفّرشلا ريد ىلا هلاثا

 ١ ةفرشلا يف ظوفحملا كريزرطبلالجحن نع "١ ةنس نارب زح "٠و رايا ١885
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 هنويدءافو نم كري رطبلا نكمت ةروكذملاتافاعسالابو ةفئاطلا لجا نم

 لككف مومغلاو باعتالارثا همسج يف رهظي نا أدب هناريغ ٠

 و ٠ ربصب كلذ لمتحي ناكو ىنهلا هنيع رون فءضو لامثلا هتيع فعض

 ر لجا نم نعذا ىتح ىبأي وهو ةمزاللا ةيودالا لمعتسي نا هيلع هراصخا
 ةرالا لئاسر مطقي نكي مل ثلذ عمو ٠ ايش اهنم دفتسي لو هتي زعتو هريعض
 اخد ىتتلا دئاوزلا ضحد يف ةصاخو دارفالاو تاعامجلل نيدلا دعاوق حرشو

 دا رام ممملا وتاب مم طالتخالابو ةعدبلاب نايرسلا ةديقع لع

 ذح بوجوو-* نبالاو بالا نم سدقلا حورلا قاغناو ةثالكا تاسيدقتلا

 ا لإ عتاماف ةكدرو حي ةواصلا ٠ رم ةعبسلا ةءدبلا ءاعز ءاينا

 كلذ نف ٠ىضرملا تأربا اننم اريثكو ٠ نيدهظضملاو ىنازملا تترعف مهسلا

 رع *ءابطالا زم لاضع_ ضرع ىلتبا يبأحلا غابصلا نانوي نب سأيلا سامثلا
 : هراجاف ٠ هتاواص ىلا ىجتليو كلذ نم وكشي كري رطبلا ىلا ستكف هئافش

 لع و ءامنلا ةدسب هللا نيلسوتم كئاغش لجا نم هدا ىلا انلبتبا

 ارلعأو ٠ هنو نيام دلل مدقق ءاغشلا لان روك ذملا ضي رملا يلا باوجلا

 هدلاو ةكربلا هنمنيسقلم هنولساري نونم وما ناكو ةبوجعاب "مت ءاغشنا ءابطالا

 6لئاسرلا بتكي ناكو هاوقثو يوبالا هونح ىلع لدت لئاسرب مهب واجي ناكف

 هدعب نم هريغ ةدافال سبترتو .صرح لكب هيلا ةلصاولا لئاسرلا ظفحيو

 اعاسو دي دج انبي عمو ذخا هنويد ىفو ذنم رابلا كري راعبلا نا 1

 بلا ىفو ريدلارتافد يف ةنودم مثاوامماو : اهريغو ةفئاطلا نم نونسحم كلذ يف

 رلطف روذنلا وردا ةيرديوا انيردريباا كن داراو ٠ نيبخشنملا عم
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 ردصاو رورش لكي هابلف يلوسرلا هناطلسب كلذ ديبأت نتداسلا نونو الانا قت

 هتصالخ كيلاو ناشلا اذه يف اراد

 ةديس ريد نوكي نا يلوسرلا ناطلسلاب متحنو ديرن اذه انروشنم ةوقب »
 ةيلاملا هكالما ميمجو وه نانبل لبج يف نيبكيلثاكلا نايرسلا ةفئاطل يذلا ةاجنلا

 0 6-3 ةملا ةثئاطلا ةك راطب لاعتسال ةدلخ ةتبأث اهدع ىنلاو

007 
 اورساجتي نانع صاحتالا عيجج ىهنتف اذهلو ٠ نامالا رشن محم ةيامو سدقلل

 ر 0 ذملا ريدلا ثاثانم ائيش اوطعب وا اوعبسي وا مهتاوذل اوصصخمو ناك هجو يأب

 « ينامورلا ربهلل هتاح ةظوفحلا مرحلا يف طوقسلا ةلئاط تحت كلذو ٠ هكالماو
 ؟ يف اري رحت -دايصلا مت تحت سرطب رامةسينسك راو# ةيمور يف ِطعا

 يساري ودلامورب لانيدركلا -انتيرب1 ةرشع ةلاثلا يو 1,788 ةنس رأيا

 1 يوه كد

 | امس الو* هينيع بصن هلعجيو ًاًئادتوملا يف ركتفي رابلا كري رطبا ناكو

 ةريخ الا هتيصو تر 175 ١ ةنس حاتتفا د:ءناكو همسج يف لالحناب سحينا د

 بونيأبنا يقي نا دارا مث عمجملا رمأب |هتيبثت بلطو هئاصخال اهرهظامم الع ارق
 يلبرطقلا قا يروخ ا نا وهو نوطنا نارطملا ىلع هرظن قلاف هنع

 هاقرناكو ٠ لقتنا اًميح ىلا هب قلو هنطو رجمو هدي ىلع ىدتها دق ناك يذلا

 انارطم هماقا مث ٠ فسوي هاعذو 174 ةنس راذا * يف تونبكلا ةجرد ىلا

 ءامجو 17٠١ ةنسيفانلانيرشت" ١يف نوطناسويلوي مساب ةيكريرطبلا ةيالقلل
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 اسر يف هتطبال :نارزاؤملا ناكو :ريدلاو يريرطبلا يبيركلا ىلع ًالكو
 1 ةمعن سنوياو ' ميلشروا نارطم ىمدق فسوي سوي روغي رغ ناديسلا

 ةشمد نارام

 ااذكت يدع 71 يلصوم بهار 7 مانهبرامريد يف ناكو |ا/ ١

 نارفعزلا ريد يف .هدوجو ذنم ملاصلا هلاثمو هورج ليئاخيم ديسلا ميئاصنب

 ٍفرصت ءوسو 0 ىتل نابهرلا ضعب باصتعا نم هدهش ال هليم.دادزا

 مكرتف : نيئاوقلا فالخب.يعزشلا كري رطبلا ىلع ليخدلا لواطت .نم هئايتننالو
 ١ ريغ روك ذملا ريدلا يف ةلزعلا بحاو ةكلشكلاب رهاج ريح لضوملا ىلا عجدو
 ءايعلو (ةيدي زيلا يا) نساودلا 09 حبصأ دقو ريدلا ىنلا ال متغاو فسأت

 رمشلا ةمكحم نم اهلصحتسا زماوا ةوقب هنم مهجرخلو ايليا ةريغ راتغاف ٠ مهباودو

 احساهعما شوقزق نم ساعش عم روس * ةثالث هيف ماقاو,همظنو ٠ لصوملا ملاحو

 © مهنم ريثك مزعو .ئاذب شوقرق يلاهاحرفو *وطسق نب بوقعي سقلا نبا
 ةنحؤ لانا يدنه نابرلا ماقي نا اوعس مهفرصت يف ىقبي يكلو :هيف بهرتلا:

 اال نيد ىلإ هوريف : ةجاحلا ىدل اهريغو مهتيرقل ةسمامشو أسوق .ميقيو

 درق ىلإ قمما سامشلا عحرو ٠ ناشلا اده يف لئاسرب ليئاخيم ديسلا ىلإ
 د رطلا .ين :يفوت يدنه نابرلا نال ٠ تباخ ةبغرلا كلت نا ريغ: انهاك:مستراو

 دلا ىلا, نساودلا داعف ٠نابهر نم.الاخ مانهب رام ريد يتب و نانبل ىلا هلوصو ليق
 رءامشلا هعسا حئاص همعن سقلل ًاذيملت ةريغاا تقاس نا ىلا انمز هيف اوماقاو

 ادبشلا ميرض ةمدخل دعتبم هناهيلع ضرعو كري رطبلا ىلا بتكف: نإعميس
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 (١)هلجانم اضيا بتكف شوقرقريبك هياده اجاوخلا هيأر قفاوو انهاك ميفا |

 تاع ةينابرلا ةيانعلا ناو 1755 ةنس ىلا ن ابهر نم أيلاخ ريدلا يتب كلذ عم

 بعشلا ةسايسلو هئبقارل ريدلا مسأ ص ةيغقسالاب أريدج الج

 نوربخم نمن [5. مت ريبدتلا اذهو

 ةنسلوليا و 5 يف كري رطبلا ىلا اناحوي ىسع نب ردخةلاسر ةفرشلا قارؤا نيب ١
 ةدم نم يدنه نابازلا ناكو ٠ نساودلا هثتكس عراف مانهب رام ريد نا ::اهيف.لاق !«4

 مهجرخاو يتفملاو ىضاقلاو م املا نم رماوا ذخاف ةعبكلا هلخ ناميالا لبقو نارفعزلا نم ءأ

 ةلاسر ضيا اهنيب و < رب ,دلا ىلا نساودلا مجرف تامث' كروزيل ءاجو رهشا ةثالث هيف ماق
 ١707 ةنس لوليا ١5 اخي رات هيلا اموملا ناع
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 رع واح ١ لصعلا

 ريرطبلا ىقف 1175٠ ةئس يحوم هراشن يروخلا باختنا 7؟

 00 مدل ؛ رايدو بلح يلا ةراشب فقسالا رفس | هئيع رون

 ةيعرلا ساقئرا لصوملا 0 ١7 فيكلت ةب رق ف ةي روطسنلا ايأقب

 وزع فسالا ةمواقه--شوقرقب ةلاسرلاب هل اهلا صيخرت
 خيش ةحيصن - مالا باوج--تاءاسرلا زاجتا

 ةياشولا راركت 175 هبعش نم
 -هراشب نتماآلا باودح

 0 هباحصا ليخدلا

 ىمالاكارذعسا

 اقر كيم

 كبعش ةبغر زاجنال تقولا ناخ دق نا ليئاخيم ديسلا ققحم ال ١ا/؟

 يردابلاو مث هلاو هكا: ة ةيماسلا ةحردلا هذهل قئال مل , فقسا ةماقاب لصولا

 اك وةراشب يروخلا اوراتخاف باخنتالا اورشابي نأ يهيلا بتك :ينوزرك سي روم

 رسوسقلا ىنعف تاريغص تانب كورا درج ع هرم سرطب هعما مالغ هل
 "0 اللا نك الو ”دانضالا ىذآنم اصلمت ارم ةرفس رما اوربدو ةتاتين لسرملاو

 اسردم تي مولعلا اوقلتي ناب نيريدج نايبص ةثالث لسري نا هاصوا دق

 لاح فسوي َطو ةراشب تكيسروألا نبا سرطب ٍِط مثرايتخا عقو ادنكبورب

 لزنف ٠ يدادغبلا يجدلق سايلا نب سرطب ىلعو ٠ طقلا داع نباب فورعملا

 ةثالتلا ظاحلا صورا اود عا يرب اركتتم دادغب ىلا ةراشب يروخلا
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 نيرشت 7 يف ةفرشلا ىلا هلوصو ناكو ٠ ناورسكف قشمد ىلا رفقلا قيرط ىلع

 هئنهيو هيلع ينثي ودو ةقئاعو احرف راببلا كريرطبلا هاقلتف 171٠ ةنس ينانل

 ٠جيسملا لسرب ةريدج لئاضف هيف موت الل هروبح ديازتو ٠ هحاجنو هسرغ تار

 دم ةيغقسالا تابجاولا يف هراشب يروا هقني ذخاو هيمور ىلا نايتفلا ريسن

 نوناك 1 0 ةيفقس الا ىلا هاقر كلذرثا لعو هدم فكنا حئاموي 0

 فسوب سويروةيرغ ديسلا ةرزاوج كلذو شوقرقو مانهب رام ريد ىلع لوال

 هاممو هبئان .نوطنا سويلوي ديسلاو يدصلا هللا ةمعن سويا ديسلاو يبمدن

 ديدجلا فةسالاب كري رظبلا برط ديازت ةلفحلا ءاضقنا ىدلو ٠ مانهب سلو
 ماقا نا دعبو ٠ اوعمدو يم ديهشلل ديبشلا ةقئاعم هقئاعن

 هل عمج نا دمك رظلا ا أاموي نيثالثو ةعب را ةراشب فقسال

 ىلسو ةكرالعلا ةدامك هتشعل ةنسف ةنس ةيوبالا قوةحلا لصوملا بعش نم

 دئادشهثكردا ذا ًاديدم هرورسب انهتي مل رابلا كري رطبلا نا ريغ (1) كللذب ةقيثو
 ٠ ناصقنلاب ىببلا هنيع رون ذخاو نينس عبس وحن ًافيفك يشهي نا ادبف ةخوفيشل
 كاسر سلا نر د25 سادقلا ةماقا نم عنتب نكي مل كلذ ع 1

 برغا نمو ٠ هريد روما نه رم | هتوفي ال يذلاك ىضأو هنهذ روب كلذ نع ه

 رفط هسادق ف ةنابرقلا (رسكي ) يصقي موي تاذ ناك اهب هنا : هل ثدحام

 امدنعالا كلذب ةمدخلا يف فقاولا نوقايدلا ردي ملو هعفرو قرطاف زج

 هي جلا عقو يذلا عضوملا لسغيل سادنقا دعب هب

 ١ ةنس لوالا نوناك رهش يف ليئاخيم ديسلل ةلاسر نع ١751
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 |( ت10 الوا بلح ىلإ هحوخ هراثب. دل .انلون: )اع

 د دلل كاذو راذا رمش لخد نارها ارتتسم :ثكمو هفراعم كخلا.تب
 ' ا لس اذا 12 اتسم ركب ىايد' ىلا ل بطؤوو 010 'هنوذؤويف :داعض الا ني

 ربا ضاهشلا هعما هل انف باطي 2 كفوو '"نالماملا راخ 8 ذ

 امشلا حرمماف رفشأل ةبهأتم ةلفاقلا تناكو ارس هرفس رمايف متهي نا هنم سّمتلاو

 ىيصتسل نأ 4 هلأسو هقيدص ةلفاعلا سئر ىلا ةنيدملا باوبا قالغا لبق منهربا

 راس نا.دعبو ٠ هابلف نيدرام ىراصن نم دحا هب , رعشي نا نود فقالا

 هواصوا ىتح (؟) هلاجرنم ةسمخب ًطاتح راذا 7 يف و كقسالال 17 را ةلفاقلل

 رك نب اينشا نئايشلا كو ٠.هترايز ىلا اابقاو هب اهلها رفق ىفيككت:هير
 دشري فقسالا ذخاف ٠ ةرطسلال نيبصعتملا يىرم فناج لكل ١ ىف ناك لاق

 راثعلاب هني مويلع يعصي هنا اورذتعاف ٠ ةكلتكلا:لع ةيقبلا عم اوقفتيل

 0 ةقرغلا ىلا اوكناو اويضرف ةلكلا ةدلاوب اهوتعنا ملل لاق هللا ةذلاو

 ري وطب .زمزه ا:حوي .ديسلاو هراشب فقسالا نيب.ةدوملا تراص نيحلا كلذ

 نرادلكلا

  1١5ةئمس نزاعل تنس .:ةليل' لصوملا ىلا فقسالا.لوصو.ناكو :241

 ءزيلقالا عربف همودقب ةراشبلا ترشتنا حمبصا الو اليل ةشلاثلا ةعاسلا يف ثاذو

 حس نسر اولثرو شرعلا ىلع هوسلجا كطبة م كلاذملا بعشلاو

 ضخ ةؤالث دعبو سادقلا ماقاف ينمركلا لع هوسلجاو ةبترلا بسح بجوتسيو

 ةفرشلا يفاهانأرق سائشلا اذه ةلاصر نع "؟
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 مث ٠ حرفلا عومد ترثنو بولقلا هل تءدخت ةحبللا بيج اباطخ قتلا ليحنال

 هيلع ريلالاو هدي ليبقُت ىلا سانلا دراوتو ةيعيبلا ليتارتلاب ةسينكلا نم جز

 هذخا هلوصوا رشع مبارلا مويلاوهو نيب راوحلا عوبسأ نم سيما مويو

 هل شوقرق فنا ثيح نم ليلجلا اشاب نابلس نبا كيب ناهن ىلا شوقرق رباك
 جت رامرا تلاد داع مص دش تر تاع راك او شقو ( ١١ ةكح 2

 ف اسوسق ب نا هل نذأيو افسا هقرعتسي هيف يدلروب هلسو ةجارف هسبلا

 همدختل مئاص همعن سقلا هعبت دغلا ينو ٠ شوقرق ىلا هجوتو هل ركشف ٠ مهتير
 يلا بتك دف ريخلا اذه هقلب ذدم ةبقاعبلا ققسا وزع اكو ةماسرلا سقط
 فىسا( ةراشب )ورشف دي نم ةماسرلا 8 دحالبتةيناب ىغرلاو مايا 0

 نينثا مايا ةعبرا ةدم شوقرغب ةراشب فقسالا مسرف هلاقم اوثراكي مف ٠ جنرفل

 ىتمو ٠ شبح مانهب سوسقلا ءامما كيلاو (5؟) سوسق ةرشعو ًاسامش نيثالث

 سراب و ٠ قحح"أ نب بوقعيو ٠ هيركس يدنه نب مانهيو ٠ ةعمج ةعمج اشأق قححس

 نبا مانهب و ٠ ففسوي نب هللادبعو ٠ ردخ نب دحالا دبعو ٠ حييسسملا دك

 منه نينثا لسراو ٠ اموت نب سراعبو ٠ رذخ ساهشلا نبا ىتمو ٠ ادلي سقل

 اشر مهتدهاشل رو هوما حرفف ' ةوصتلا ولا رعالاو ةاذه هلا دخاو

 012 نرد كلا

 ١ ةنس رايا 57 عمجملا سيئر يلانوطنا لاني دركلا ىلا فقسالا ةلاسر نع ١51١
  5ةفرشلا يف ةظوفحملا ليئاخيم ديسلا ىلا ةمعنسقلاو فقسالاةلاسز يىرع

 ١ هيس رايا 51لا١ 2

 * لضوملا يقةظوفحلا تاماسرلا رتقد نع
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 رأشب نا 1 أجلا ىلا مفر لمعلا اذه نم ةبقاعيلا فقسا وزع ءاتساذاو

 الالات ر ضاهر ِك ري رطب نمةيفقسالا داقتيو أبجنرف يض نا و 11
 الوقي كاكا اهقرضف, ةسمامشو اسوق ميثم: ماقا ىتج هبعش يف فرصت لب
 رصتم تناك « ةيكيلثاكلا اهب ديري » ةيهسملا هتعامج ىف فرصتلا هل نذل انثا

 اخر ىلا كلذ هعابت بسنو : الوذخم وزع عجرف ٠ ةيبوقعيلا كتعامج يف
 هو ةراشب بدوي نا هلاسو هباحصا نم نينثا عم مكاحلا دصق عوبسأ دعبو

 د نع هلودع ة لاق ٠ ةراشب سلا ىلع ميقن ةجح يا:هلاسف ٠ هإمع نم

 ٠ يقابلاو هللا الا هلآ ال لقف هب كيلعف مالسالا وه قملا نيد نا : لاق قحلا

 رصناف ةنيدملا هب فوطي و وزع بالا هامحي ياا طاباجإ دق لإ

 ضحم ضرالا هب برصو هسار نم غوواقلا عفرو هتيالق ىلا عيد ًاروعذم

 | راجنلا بويا لاقف ٠ ينيد نم جرخا نا نومورتا مكدارم ام الئاق هتعامج

 و مهنوداعت أاشبعذ هللا نم كموصخ لمع ناك اذا : نوحومت كلبا خويشلا

 دب الو ضقتنيسف سانلا نم ناك

 لا ىلا همش رباك ايبوزع فقسالا محير مايا ةسمخ دعبو 8

 ل داعس لمت :لاق للذتب هثدحي ذخاو اياده هنالغ ىلاو هيلا ىدهاف قبس ناكو

 ا الو لصوملا يف اتعامج فصنو شوفرق يللاها هبهذم ىلا بذج ىبصخ نا

 ذقسالا رضحاف انباسح يف نكي مل اراب كتداعس انل تحتف قحلا نيد ةجح هيلع
 د 0 دقلا نيدلا تكرت كنا كمصخ انيلا مفر دق : هل لاقو ةراشب

 فتسالا لاق ٠ ةيحهسملا رشح مي هوت دحتسا أم انيع ضرعاف ثدحتسم

 1 تاياابع ١> تالاقم نع انعجر امناوأ اهانوراةدعتمت نا هللا ذامم
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 انم الككتداعس لاست ناسملا ًاليوط هيلا ريشا ام حرش ناكاامو ميسملا انديم

 يف لوقت ام انيلع 30 "لا كالذ يوحت انتالص ناذ لصي فيك

 تنا سودق ٠ هللا اي تذا سودق : هحرش ام ةينايرسلاب لوقت اننا لاق ٠ كتالس

 را له "ارا كل ل لا
 ةلاقم لاق مث الوا تكسف هسفن لاوسلا هلاسو وزع فدسالا ىلا تفتلاو -

 فرصو هدرطو مكأحلا هرهتنأف ٠ اناجا نم تاق ا اعد ل10
 : مهضعب هل لاق جرخ الف ٠ شرغ ةيامسمخ هتعامج مغ هنكل مالسب فقسال

 ال لاق يذلا لع تاكا ينا : هباجاف ٠ ديدسلا مالكلا اذه كا رطخ فيك

 مالكلا ينمحلأ وهو : مف ملكتي كيا حور نال ماكحلا ماما هنولوقت ا اومتج

 اوذالتب نأ مهشحي هبعش ىلاو هيلا بتكف ىرجامب ةكري رطب وزع فقسالا ربخاو
 بالحي تدح ام نيكللناكلا بهذم لصأت نأ لبق لصوملا يعش زم'

 نمو نيبكيلئاكلا نم ركشتو للا نايعا دصقو وزع فقسالا مزع دتشاف

 هراشبو ةبقاعيلا َلَع ككريرطبو تنا نك :ًالئاق مهضعب هرهتناف مهفقس

 عج رف ةيوبالا قوقحلا نم كل هيدي ام اذه ىلع دزو ةيحيسملا ص را

 الوذخم هلزنم ىلا



 رشع يناثلا لصقفلا

 ليخذلا ليحتل :نييبلحلا ةعاجش - قشمو كيلئثاك -امّثاتنو تاماسرلا ربخ -- اهريغو لصوملا يف ممري را فقسالل ةيناث ةصخر 7
 مهفقسأو مهسوذدق سبح-نييلص وما نم ليخدلا ماقعنا ١

 فقتسالل ثدح ام,سحم ١,78 سوسقلا ةماهش

 قي رظلا عاطق قالطا 5 هداج يف

 ءادتها  .ىسلا نم فتضالا ع

 ا
 "يرن كوخ

 وق رقرباك !نم_نينثا ةقفرب م احلا ىلاهراشب فقسالا عجر مايا دعبو 1١|

 | اك ل قي نا هيف هل نذاب رخ ١ أنما 1741١ ةنسارايا ىف هنم نانو

 .اسرلا عنم وزع فقسالا ىلا رجلا غلب الذ ٠ نشرغةئامتس هياع.فرصو اهارق نئاسو
 املا اشاب دم ةوخبك يدنفا ركب ىلا ةياكش فرو ةسينكلا باوبا قلغاو

 ىلاق ىننعملا مْبَقو ىصوم ناك ألو ٠دحاو ذب ىلع نيكاح ةماقا زوحيا : الئاق
 ةوقملا ىجت لنا ةكلافك امنوا:ةيجيسملا لعأيا ةراشبو ةبقاعيلا لع ابا ثبلا نا
 راشب فقسالا مسرو ٠ ةكبأف كري رطب نامرف رطاخل ةراشب ةعامج نم ةيوبالا

 ” رشع أضيا مسرو «راميلا سايلا:نب انح سقلاو ءردخ ميهاربا سفلاو 0
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 ةيرق يفو ٠ ةسمامش ةلمجو وهل سرطب سقلا لطرب ةيرق يف.مسرو ةسمامش

 اذهو ٠ ةسمامش ةلمجو رازب شوخ ىثكملا بوقعي نب قحسا سقلا مسر اقيشعب
 هللادبع ةبقاعيلا سيسق نم ريسي ريغ ىذا نامز دعب ىساق تيشعبلا قححتا سقلا
 :هتيب يف سادقلا يقينا قحيتا سقلا رطضا امل هنا ّلَع ينازحابلاويرف سقلا نبا

 ف مويلا كسادق.مت فيك :اكبتم .الئاق هباب ىلع فقي هللا دبع سلا ناك
 لبطسا .يف ميسملا دلو املا5 مت دقل هيجي ةراتوربصي ةرات ناكف ٠ باودلا لبطسا

 تاعفارمو تاشقانمو تارجاشم اقيشعب يف نيتعاملا نيب تش املاطو ٠ ملل تيب

 ةيونو .ةيقاعيلل نيتبون ةعيبلا يف مهتبوانب مكلا ىرخل لصوملا مكاح مادق
 نهاكلا اذه: يفوت .ىتج نييكيلوثاكلا

 د قفط. اجراخو الخاد ةسمامشو أسوسق ةراشب ديسلا ماقا نا دعب و
 اريفغامج ةينامدرلا ةعماجلا ةعيبلا ةريص ىلا لخدا ىتح مهسوسي و نينموملا

 يف نوبغري .مهتلف عم قشمد يفن ويكيلئاكلا نايرسلا ناك كلذ هانثا فو.

 مريك ناكف .ةبقاعبلا اوطلاخي. نا نود ةيناي رسلا ريثلا سئاكلا نم مهتاتش عمج
 اينايرس .انهاك ليئاخيم ديسلا نم.ىلظي جحلا ريما اشابلا بييط ينلجل ممماوهو
 يهأر 11745 ةنس قشمد مدق ىتخ اذه ص اولا اهو ” داع يسال دحي لذ

 مهتأي اهي ر مثدنع هوكسماف هريدي طعتسي ايحزق سوينوطنارأم ريد نم نورا

 ٠ ينايرس نهاك
 نيقفتملاجاعزانعرتفي مل هنكل مهتلقل مهن. لفحي ليخدلا كريرطبلا نكي ملو.

 هلع ميلماجيش مهباضتعا ىّيْي ناكف بلح بعش اما ٠ هم.صخ ليئاخيم ديسلا ع

 مدازتسا الف. اقلبم هيلا اولسراو ٠ نارفعزلا ريدلو هل قدزلا قوقح رههنم مم
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 ارذنب ملل ابتكف ركب زايدب نيقاشملاورلاو نمرالايا رطم طسوف هبلط اوضفر

 التو مدلك اني ملا اودر لب اهوباهب لذ ٠ هنامرف يق ةيودحل تاب وقملا

 هجو م ٠ ليخدلل اممتدءاسمو ةقباسلا هملاظم لعملالا لدعلاب اهورذناو

 :و ٠ هوفرصو ملظلا نم افوخه هرتاق ةراشن نارطملا 1؟٠91- ةنبم نيم نيبلملا

 16 4 اوعمجم ىدصلا فسوي وب يروا مهيلا هجوف ١755 ةنس يف ليخدلا

 رشلإ افك افاك
 .تغوس ةصرف يف مهءواقمل ليخدلا ضهنف نويلصوملا اماو 7

 -وتم دادغب يلاو نا لصوملا ىنربلا رشتنا امل هنا كلذو مهجاعز' ىلا ةدواعملا

 وقو وزعفقسالا لوقي قفط ٠ داركالا هئاقفرو اهرلا مكأح اشاب روهت ةب راحتملا
 اهلا نايرسلاب انكري رطب هللا يشي نيدرامب زاتجاو ريزولا اذه مدق ىتم هلا

 ف فاصو هركاسعب لصوملا مدق ائاب نايس فال موق متو ( نيكلناكلا )

 هرااف ركب رايدو نيدرام ىلا قلطناو اهكاح اشاب دمع هيلا م فيرا ينو

 هتللل ليخدلا ىتم جرخ نيدرام ىلا ملوصو لبقو مهب رفظو ةأصعلا براحو
 | رطضا ياوكش ىلا هد تك نإ هل لاقو ةيده اشأب دمع ىىلا مدقو

 | | رح دننا هضاس نمو: +ةرطاخ بيطف *اشأب ناهلس لع ياوعد ضرع

 نزلا نحح يف سوسقلا جرو هسسوسق وةراشب فقسالا سبح ًارمآ لصوما
 .قلاو ةمعن سقلاو نابلس سقلا : مثءامسا كيلاو اموي رشع ةعبس اوي ثيح

 الف فقالا ماو ٠ نئوقرق :سوئدق نم مهريغو راجنلا انح سقلاو ناعم

 ا 0 «ديدجلاب دفصو 0 0 يضع ا نادنزيف
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 ءاننا سوسقلا يراكو اشاب دم داع ىتح هن ىف فقسالا 0 مهحار

 انح سقلا وهو مثدحال ناك هنا كلذ نم ٠ قيضلا نودباكي نحل! يف دوج

 رابلا نهاكلا ناكف موي لك هدلاو ىلا ءاشعلا لمحي نيطسغوا همما دلو راجت
 اقري تا ل طلاب يف ديدحلا ضي واكاب هردص ىلا هدلو

 كنناف ميسملا نيدب بح نجلا لالغا لمح ا نالا ذم هاو ا

 (1) توكل يع ىلا قرت اب

 ةلمح ةعلقلا نادنز يف هسبح ءانثأ اضيأ ةراش فقسالل تثدحو 0

 همأ تا بيقع فيكلل ةيرق نم يعيسم ىلع قنشلاب كح دقناكهنا اهنم 0

 اهنا دادضالا عاذاو : : امهوت ةرهاطلا ةعب بأب ىلع هتقنشم ترعب الع ركل

 انسم ناكو كلذب هدلاو دحالا دبع مهدحا ربخاو-فقسالا ةدابال تدعألف

 ا لا متغاف الد يا عاترا

 هلا لا هيما تلقنف ملا يلع ابكلا مهضعب علطا ذثنيح ٠ هتايح

 ناحح نا اءنمو ٠:ةسادقلا تاراشا قوتشملا ةئج ىلع ت تروظوناداكلل يتلا هتنكس

 5 الار لقا يل ةيرصت ل اه ا رس هيد نك ا

 موكحملاب لمفي 5 فيسلاب هقنع برضيل أيت هناك ديدح نم بيضقب هرهظ

 اعزف همد دمحيف هتعاس تناح دق نا انقوم هسأر مفريو لفجيف توللاب مهب

 نإ 200 1 اعلا سدا 2 ايسر دلو عدوتس

 مويلا برض دق: نا نرشبي و :نييكيلثاكلا نم عمسم ىلع «نطغازي» نآبلهي نإ

 راك اهي يقلا جه سن قو لانك دسلا ىلإ تعلو تفقتمالا نان وع ١

 رمعلا نم نيناثلا زواج دق (سسق هانفرع ذا هتبا نيطسغوا سقلا نم ةرع
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 ءو*”سوسفقلا سيح اك كللذ لثم تدحي.نأك و فيسلاب « ةراشب» ورشف

 1 نب اح هلا اواسراف اموت فتسالا/اودبني نإ اولوامج ةنقاعزلا نا

 ءاسلةطقلا تخفتئاف ةلعقلا اثم معطي نا هل طفت دادملا ورب توب نم ةمومسم
 ف ءارما نا اهنمو هللا اركاش ايواط تابزو بارتلا ىف اعلا ىفخاف تنامو

 لا باب هل لاقي يذلا ةءلقلا باب نم ابرق تفقوو !هتبب باث .لسفتا رمنلا ىلا

 دب دق : نييلصوملا ةجهلب ةلئاق فقسالا تريعو :نرجسلا باب نم تند من
 ةقسالا اهعسسف ٠ ربخ انل امو « ةراشب »ورشف اوبلص.. ربكلا عزفاو بومكلا

 خصلات جر حدتف لسغتل ةرخص ىلع ساجو رهنلا ىلاتلزأ اهناماهتوأبغحماسو

 لا تفطف ربنلا يلع بيلصلا ممرف فقسالا ىلا اهلها لسوتف ةأرملا تقرغو
 اع ءاح اذاف كدانلا لافقاو ققسالا لبر. كبح ناكناصلانا:انثمو : ثنفدو

 رنابكلا ربخا لمعلا اذه اا ٠ همأمأ مكوكم ديدحلاو يلصي ةلولم هدحو

 حر عريبلا ف ناك هنا امثمو دبدح نودب كرتي نا رماو شِه دف هققحتو هسفنب

 ةقاط هيف رادج فقسالا نع هلصفي سايلا مخيشلا هعما قي رطلا عاطق نم

 تك 910 انا اواو فقسالا نحيم ىف ةليل لك .دهاشي ناك هنا 5

 و احابص نوبيغي مث هعم نواصيو هدويق نوكفي:: ةليلج ةارما مهعمو رونلاب
 الجاع كيحنب هلجا نم تنجيب.يذلا .نإ : هل نولوقي

 29٠ ريشا ةثالث باغ ناز عجر أشاب ادم نال كلذ حصو 74 ١,

 اال اكان هيك ىكيببلا نش ةيتوؤخ دقتمو + .نيانلا خبشتلا خرتنتي
 .دلا نا سحلا نم ىنقلطتل تنا نم لاق ٠ كاتح رس دقو كتئيج ام كحيو

 ا يلو راب بالا, دنع ةلبل لك نورضجي نيذلا دايلوإلا م ينوقلطا
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 ٠ ءايلوالاكةنخت لجرلا ليبس_لخت مل نا يرم ةلئاق كفدزاو“ ةذيش 1

 ة لان دس اةلإ دعو ةراشإ هسا مدقتسا هتعاس نمو كلذ هعا

 ريغ فرصنا كلذك اناف كعم هللا نا ثيح هل لوقي وهو مالسإ هفرص ةجا

 نوم لوسرلا سرطب ىن يذلا نا اونقيا نونموملا هآر ايف يل عداو ف

 (1) نيدتعملا نجح نم هأجأ دق سدوريه نحب
 نا كالذ نم ىتأت قيضلا تقو ةصاخ هليلدو نامالا ةرم لمعلا ناك الو

 ةعماجلا ةميبلا ىلا اووضناف ةبب وقعيلاب نيمشوتملا نم مزلا لها لصوملا يف راند

 ذنم سامشلا اذه نراك ٠ غابصلا ىتم نب هللادبع سامشلا ركذلاب مهنم صخ

  زايدش ناولسو حاد ةمعن نيلضافلا نينعاكلا ىلا دد 0 ةراشإ ىروخلا رفب

 ةبغر هديزي ام هيلا نايقلي اعرشو هب ابحرف ٠ هاوث ام ىلع اهعلطا نا ىل
 الف 4 هلع تام أ.سرلا مسن هك تال ا 9 0 داع الو ٠ ًاعانتقا

 ةنركلادل نيب الف ٠ 5 عنتماف 00 ىلا ةحردل نيهأتملا ىلا هم داراو هب حر

 ريخكيلاو 1747 ةنس ناري زح 5١يف ةماسرلا لبتقاو نعذا هللا نم هتوعد ن

 :لاق 1715 ةنس ناريزح 19 خيرات نا كري رطبلا ىلا هتك امم هئادته

 يىتمو ثلاثلا سجرج 57 رطبلا تسااجو سقطلاو لعلا بتك تعلاط دقلا

 تصخلو سجرجو مانهب و ةراشب نير ألا ةنراطملاو دحالا دبع نارطملا هاخار
 ةيعببلا لوصالا معو ةدابعلا مور نم ةب راع ةللاع ةيدام أملك يبن اذأف م ماع

 هذه ىلا تائادس د دمع تلت نم حام

 رمعلا نم ةرشع ةسماحلا يف وهو هفرعب 1 نيناهلاو

353 



 ؟ اماطو ٠ اهاوس نم اهب زاتمت ينلا تامالعلاميرالا اهيف تدجو ينال ةعبيلا
 هلا ىلا يلاثما ةسمامشل|لعفي م اهانعمل نطفا نا نود ناميالا نوناق ىف اهولتا

 رداب اذهلو ضرالا لع حيسملا بئان مظعالا ربملا ةسائرب نالا رقا دما هلل

 (1) قولتإو: وكر ابت نا بلاط ىرماب كفرعا ناوىلا

 1 زمور طي كابو يتاوجج نددت |ةيواج نا :ليئاخيم ديسلا ءعبن و
 تروءيطي ال نيذلاو ءابالا ىلا ءانبالا بولي لبقي يذلا هللا دحبو هوذح

 راربالا لم

 ةفرشلا يف ةظوفحم هلاسرلا ١
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 ارك رولا رو تل وي حفلا يلا ققمالا وراح هع د ةرابيب نعدلا معلا

 ليخدلا قنح ١41 هتيب يف فةسالا لع زجح ا - شوقرقب ةلئاعةئام :أدتها -مهعيجرت

 ل ار كس 2 نارا وا ل وا لا
 هلوخد -- فقسالاب نييشوقرقلا ةثهد--ةءطاق رماواهواطعا-فقسالا

 ةث الث وزع ةماسر -فقسالاةحارا 8” رماوالاءارجا ةتيفسلاب لصوملا

 خوطابلاب وزع مجر --ممدحا ءادتها -شوقرق يف سوسق
 هصيخرت ١7,57 ةنسمراشب ديلإك ري رطبلاةي نعت

 سوسق لاسرا--- ضر وريملا سي دقتب
 ةرسبلاو دادغب ىلا

 ليخدلاذفنا ىتح ةحارلاب متقن داك اني ةلا 4ك انار

 هيف« عنا رليجياقلاو ايبكلو» مالا ىلا هلئاسر نيلماح لصوملا ىلأ هنابهر
 ٠ هبلط دي وملا هنأ مرف عم اهواصواف هسوسقو وه هيفن وا يصح لتق لاطي

 نا ريغ ٠ تاوشرلاو تاقيلمتلاب رمالا يلوا نمم.تيغب اولاني نا نابهرلا كشواو
 روصنم يردابلا رعش ايلف ٠ اديعب هيفني نا مثدعولب فقسالا مادعا دري مل احلا

 دادغب ريزو ىدلو هيدل مفشتي ذخا م احلا ءاقدصا ”نعا نم ناكو ) ةسيسدلاب

 ةمرحب» : هل لوقي اهماتخ يفو ليخدلا ةلاسر مكاحلا هاراف نيمولظملا يف هتايبكو

 راصو زوردلا لبج ىلا حاريذلا ( ةراشب ) ورشف اولتقاهانب نموأ ةبعكلا ١تببلا

 فقسالا فني ناكأ احلا ىضر يكسردلا يردابلل ةماركف كلذ عمو «جنرفلا ىلع 9
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 موي نيئالثو ةيناث ماقا ريح ةيداهعلا ىلا

 ةدتساف ملاحلا ىلا دادغب ريزو نم تايصوت تدرو كلذ لالخ ىفو

 سلا مم ةأطاعملا ناو هع مزالي نأ هيلع ضرفو هافنم نم ةراش ديدلا

 ىضخلا ىلإ رطضاف همصخ فكلو هتاحنل نسحالا يف ةليسولا هذه نا هل دكاو

 .للا امسوسق ةطساوب شوقرق يف ةلئاع ةئام ىدتها ءانث الا كلت يفو

 يعي ين مدل لادبمزب د ينمتي ناكو هلئاسرب مهنوظعي اوناك

 (17 ةأيحبا ةلكإ مهدي ويف مهنم رفن عوبسا لك هدصقي ناكاذملو

 بهر لسراف داعو ًادج ظاتغا رابخالاهذههتغاب نيف ليخدلا اما 1

 :اطاسلا رماوالاب هثارتكا مدع لع هل ةبتاعم لئاسرو هنامرف مم مك احلا ىلا

 نإتسلاو مهتعيب يف ىراصتلا : ةولصلا يف دلبلا يلاهاو مالالا ةسج تناكو

 ب هوثايل هسوسقو فقسالا بلط يف نيساوقلا مك الا ذفناف ٠ مههماوج يف

 صنم يردابلا ربخاف فارصلا ىلحلا سايلا اجاوخلا كلذب ىردف نيفتكم

 زتوةولصلا كرتف ٠ اعيرس رارغلا 0 ناهيلع ريشي فقسالا ىلا لسرا اذهو

 ساوقلا فداصو :انلجانم ملأت يذلاب ثيغتسي وهو باقتلاو فخلاب ءاسنلا يزب

 لك دادش ديري ًاحناس نيفرظ لكر ةغبدملا ىلإ لصوالو ٠ هوفرع '

 احلا رماف يارسلا ىلا هسوسق اوقاف فقسالا اودجي ِ لكلا نردارقلا

 هلا مهيواق ىلع هللا يكسو ٠ ديدحلاب ناجلا مهلبكف ةعلقلا نحيت يف مهجزب

 صلخلا مالا ركذ مايا مهملات حرفلا لب

 ١ هراشب ديسلا ةلاسر لع 14 ةعس يناثلا نوناك ليئاخيي ديسلا باوج نع '

 ةنس ناري زح ١75
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 لوصولا نم هنكم ةلجدلا رهن حوفط نأف ةراشب فقسالا نم ناك ام اما
 كشوك ىف نيسلاج ةنيمأ كلب دوادو يلاولا اشاب نايلس ناكو * اعيرس دادشبو

 جاوم الادب بعل ا: احياس 0 كب 0 حل ذو ٠ رهنلا نآيغط ىلع ناجرُم عد ىأرس

 هزأ اولا هوققحتو اند لو وثرعي

 نيكسملا 500 ٠ هب ىلع : لاقو يحعتف كةيدص ىلصوملا سابا

 راطفتف أم رطقت هباث تناكو ' دربلا نم هاناع م افجترم هيلع لس ريزولا يدين

 هور كب دواد هفلو ٠ زا سلا ب يش باش هل رمأف هملع ةقفش 0 يلاولا دأ

 0 مذأو ا ةلالا هلله مودقلا لع هج أمعو هأهد مع 5 دولا هرم

 هيفك برضيو فس أ عمسي يلاولاو ثدحي قفط مث لكأف ماعطب هل رم أ كلذ

 ةأداعم 26 هلوقي 1 كيوي كب دواد نار ندا كيلع اهاو لاق اا

 الجاعلب لاق جيرتسن ايااواوا 7 ةدوعلا يا هل لاقويلاولا هعورف 717

 رماف كيفلا مايا هله يف معو قاف ل يع محو سيلا يف يسوسف نال ريزولا|

 رضي ناموا د انا لو را اح لا ايدارود تنحي ناد

 5 ىلا هلوخدو هتيرح 4-01 ةنعب ىكشلو ةسيعلا ضايع راجي 5-5

 تاوغالا دحأ ىلا زعواو « ةيبوةعيلل اعوبساو ةيحيسملال ع ٍسأ : ةيعوبسأ رقي

 ةراشإ اكل 00 امام فاول هذه 5-59 دقو الا دوعل الو هففاري «

 دجسو ةسنكلا لخدف اركاب شوقرق ىلأ لصو مأيا ةينام ريسم دعب و رفأم

 هب لف : هسفنب رطاخلا اذه نم ىرت مادخل ل

 أسار خجبذملا ىلا بيرغلا اذه لوخد نم سانلا بجعتف سادقلا ةماقا نب

 يذلا سدقملا سار 0-5 موقي يرهوجلا مالكلا تقو هوار أمل مهبجعت داز

 اوفرعيل بيرغلا جورخنوراظتني مثو بعشلا جرخ سادقلا ىهتتا الوكلذ ي
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 زتو هدي ليبقل ىلا اوعرهف بوبحلا مهفسا هب اذاف هماثأ اوفشك ىتح وه نم

 - قبسو هب را نيا ىلا نوفرعي ارنوكي | منال هلوصوب مهح رف

 الا اوكز امئاو هتاقالملا ترغسلا ىلا, احاوفا نمشلا بف ةئيدلل ىلإ

 هضالا ردغ نم هواصخا يشخو ٠ ةلجدلا ناضيف ببسب اعوطقم ناكر سجل

 للا راد ىلا هوقفار مح الوا ةغبدملا ىلا هوذخلف هئاقدصا نيغابدلا ىلا اوزعواف

 ب فقسالا عجرف سوسقلا قلطا مثةبقاعيلا فقسانم عمسم ىلع يبلاولا رما ارق
 )١( رفظلا لع هلل ركشلا اومدقو ةسينكلا ىلا

 0 راك تو هتان ةليشلا هلا ةاوانغي كسلا فاح اذه دعبو . 4+

 .باص' اذاف ةب وانلاب ةسينكلا يف ماقث مويلا يف سيدادق ةعبس ذئموي نييكيلثاكلا
 بعشلا تويب يف اوسدق ةبقاعيلا ةبونلا

 رباك اب عمتجاو شوقرق ىلا قلطناف نييكلث كلا ماجن وزعفقسالا ؛ 5

 ديعوو هدوعول اوثرتكي ظ هتعاط ىلا اوعجري نا مهنم سمتليو مهةلمتي قفطو

 ذسوي نب سايلاو روطرط سنكر وكو هللااطع ابأشوخ مثو سوسق ةثالث ماقاف
 دغ هموصخ جاعز زد حا كالذين جتك ةينوفلا اونخشي نا ىلع مهثحو يل

 :.فب لاتف نييكيلثاكلا ىلا مامضنالل ةصرف بلطي ناكف هادهو ثلث ر انا هلا نا

 اوي كراكو هفقسا روضحي ظعولل ءاق هنا كلذو ٠ رهشا ةئالثب ةتماسر دعب

 "ا 1 ع فلا مياجافب ةكلوكسلاب اويدغا ةرماف ٠ ميوقلا دقتعلا

 لذ رثا لطو اسيسق تنك موي هسفن دقتعملا اذه تلبتقا كاما تكسي ال

 ءبو للا لبتقاو نامالا روتسد ررقو نييكيلثاكلا ةعيب ىلا سايلا سقلا هجوت

 شوقرقو لصوملا يف بعشلا خويش ةياور نع ١
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 (١)ريفلا عزنف نعذي ملف هبلا هدرتسسل هلماجي قفطو وزع فقسالا هاعدتسا مأي

 هباجا تئش اًميح يهذاف كنع تونبكلا تعرت دقاه٠هل الئاق هسارن

 ةفارخ كبهذم كريفب كن كتونك ناك ١ اذا هنال كيا ربق يف هعض: ناسسقأ

 رحضو وزع فقسالا ظاتغاف ةراشب فقسالا مملح ةلئاع نوثالث هعبتف جا

 ىلا ىلوف خوطألاب «اسنلا هتمجر ىتح بعشلا ع كالذ قشو ا قفط

 هانلا تا فراح ندا محلا ناقل ى اك مفر نارسجي لو الوذخم دل

 ليلجلا دبع لآ
 لل ا ار

 حاجنأ لع هئنهي 171* ةنس لوالا نوناك ؟ خيراتب رابلا فقسالا ىل  بتك

 ىلا ةجاح 3 ناك الو ٠ شوقرقب ةلئاع نيثالثلاو سيسقلا ءادتها ىلع اهسال
 هدا سحلا هرم نسا تآلث 0-5 امسمدقي نا هصخر ةسدقلا تويز

 وهو متخو ٠ هترزاول سوسق ةعبس راضحا هيلع طرش اهنا ذئموي نآيرس

 د 0 ناو هتجاح دسل قدزلا هل مم تح نا شا

 سوسقلا نت نانثا وت دق ناك هنأل هرما قفسآلا لكساف » اهن 3 رسلا ةعاف

 دنع اوكسماف دادغب بعش أما ٠ هناو شوقرق ىلا عجر مهتلاثو اهيف نيذ

 ةرصيلا ىلا هريغ لسراو ريخالا نهأك

 هنا امه» نرودقتعيو اهب مهبموور ةبقاعيلا سوسق يطغي ءادوس ةيفرع ريفلا ١

 . امسبال تونبك عزتي ابعز
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 رع عبارلا لصفلا

 ,لا نم ىوتف ىلع هأنب نيدلا ةي رح يف دادنب يللاو كح -- نيدرا. يف داهطضا 1
 يف داهطضا 186 - همومح - هيا تومي ليخدلا لشف - ةياكشلا راركت

 نيدرأم ىلا وسيك سقلا' بره تن ةلئاع نيزشع هادتها ب ةريدوملا

 _ لًاسرا - هراعحا ماكبا -لادملل ّط ليخدلا لمح

 نيرسشع ءادتها- وسك ٌةَدوع - هيمورىلاةصالخلا

 ريو مم ماتهب رام ريذ ةمرع ١88 ىرخأ ةلئاع

 0 -س فقسالا ضرم -- ىتم رأم
 هم .هماكبا ل ري زلا يف ليخدألا

 ةبيهن -- هب ره لادجلا
 34 - ١|

 ةري زخأ ةعيب

 و حصفلا ديع مأيا يف نيدرام كح يف كيب ىسيع رقتسا اأو | مع

 / ٠ هعانتا ناي رسلا نم نكلثكتملا ا لأ ةيده ليخدلا هل

 رطم ىلع جرحو هني دس مر عبتي نأ بجي ٍينارصن لك نا ي يدانب نأ يدانملا ىلا

 1 ل قباضو ٠ امهيتسيتك يف نايرسلا لويق نادلكلاو نمرالا
 اا تكرم 0 ليخدلا ةعبب يف اولصو ةيبوقعيلا ىلا نورك كنزا تح

 رضلاو فينعتلاب دونجلا .هقاس مهتويب يف اولصف او_نتما نيذلاو ٠ متارغلاو

 هذ ليخدلا نا ىتح ربشأ ةرشع دابطضالا اذه ةدم تلاطو ةسنكلا ىلا

 ألا ةميي ىلا نوددرتي ةنس نينا وأ نيعبس ذنم اوناك نيذلا نيكيلثاكلا نع
 سوي نب اموت سامثلا طسوتب دادغب يللاو ىلا مثرما اوعفرف هعابتا لع مههركأو
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 نم ةلاسر اونو ٠ ىشاب .يزرت اغا سايلاو ىثشاب ىبك روك دحالا العو لزآ

 اهشاب ناملس ةداعس ىلا ادومدقو ىضاقلا نم امالعاو ىتفللا نم ةوتفو اشأب انك

 نأكو 0 د 00 مالعالاو ةوتفلاهف 6-5 د ردصأاف 59 يللا

 نآرقلا لوق لع ادانتسا نالفو نالف عم ةولصلا لع دحا هاركا زوجيال هنا هل

 تناك ةعامج يا مم ىلصي نا ينارصن لكأ حابم لب ٠نيذلا يف هاركا ال

 ىلا يدلرويبلا اذه لوصو ناكو ٠ هتيرحو هرطاخ بسح هاش ةعبب ةيا يق

 ٠ باوصلاب ماكحلا قطنا يذلاللا اوركشو نويكيلثاكلاحرفف راذآ رهش يف نيدرا

 يلاولا ىلا لاح رع عفرو *ىدس تيهذ هتاقفنو هباعتا نال ظاتغا ىلخدلا نك

 باجاف ٠ نيقاشملااغا ناسكلاو اغا راك ريم طسوت. ةنس بآ خيرات روك ذل

 5 ف 2 بح وك ل هذه لع ًاقباس باوجلا انطعا 0 ليف

 نعر رمسأ ةرب رجلا تاوغا نيب لاتق بييسشم 5 أمسفن ةنسلا نم لوليا روش يو

 نيدرام ىلا هتلئاعب هركذ راما ةعمج 0 لقتناف ريثك بهجنو هك

 ٠ ليخدلا طاغو ىيلئاكلا دقتعملا 3 ترثيو نيلصفنملا نايرسلا عبتب عرش

 كدقتم.ةحصنيتت امانيلئاق هيلع اولخدو روزم ليخدلا ىتم نأبو.هل ةيكري رطبل
 لبوسيك هبي ف . هل هخيوو هيلا هاعدتساف ٠ نداكلا اذه ميلعت عبتنر

 يف مولا مهجاو * ىضري نا يتم رطضاف ٠ لادجلاو ةلضانلاب هطراشو ةءارجب هلك
 نارطملا و نيراطملا نم ةعبرا روض نوضوافتي اوعرشو اليل نيعب رالا ةع

 نانوي نارطملاو هراشب نارطملاو ينادلكلا نوععم نارطملاو ينمرالا مقايو

 ناكو ٠نيقيرفلا نم تاجاوخلاو ةسماهشلاو سوسقلا ادعام ناب وقعيلا ىلصوأ
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 «كيلئاكلا نم اك ةقاعبلا نم هنف نب هلل دع مالكلاب دبل

 .ميسسملا دبع سلا بذجو نانوي نارطملا ضهن ىتح ةيبنن نودب ثلا لاطو

 بكل ل ةوعضوم يف سلجو ٠ نينس ىلا يبتني ال ةدئاعماب كتحي نا : "الئاق
 رضاحلا مهج مم ماقملا اذه باعبصا ًاديهش نيعبرالاو هتكمالمو هللا دهشتسأ

 سلا يتعيبطب نانوي نارطملا رقا ليوط ثمي دعبو ٠ دانعب قملا مواقي انيا لم

 ةف(١) ةلداحلا هذه ربخ بتكف ًارضاح تحن سامشلا ناكو ٠ داحتالا دعب نم

 ل زو لتك يلا وملاك نا اهتصالخو تاعاس عبرا تلاطااببا

 اورلا ريحلا ةسائر لبقنو رقت اننا:ةبقاعيلا بتكف ٠ ينئامورلا ربجلا ىلع ضرعنل

 و٠ ةسايسأاو نيدلا روما يف ةروشملا ابا انيتك ىف ىعدي هنا ام هتروشو لمعنو

 ةادهتسال ةيثالثلا تاسيدقتلا إء ةفاضملا ةدايزلاو ةعدبلا ءاعز ءامما فذميف مث

 دقي 5 نو ىلا ينامورلا ربحلا لبقي نا طرشن اننا ريغ ٠ ميوقلا دقتعملا اهتفلاختو

 ةأس كك نه اصلاح ىاطاإلا كل راعلا

 نمرالا نارطم مقاوي : مثو مهموتخو دوهشلا ءامماب مضي رجاوبقوو

 ناينايرسلا ةراشب نارظملاو نانوي نارطملاو ٠ نادلكلا نارطم نوممثو

 ىلا ىلا تاريرعتلا اولسراو ٠ بعشلا هوجوو ةئبكلا رئاو نيلداحلا ادع ام

 الآ لككأ دق: اهات راك هنال لمعلا اذبم (ضار ليخدلا ناكو. ٠ سدقلا
 * ًافوخو ةسائرلا لَم اصرحالا ةيبوقعيلاب كسمتي لو هنعلضانو يكيلثكلا

 سبعشلا نم ضعبلاو ةفقاسالا

 للملا هبتكام قفاوي ابمالكو ليئاخيم ديسلا ىلا زوكذملا سامشلا ةلاضر نع ١
 ةفرشلا يف ةظوفحم اهعيبجو ناينادلكلا وسيك سقلاو نوع
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 يف مهلا هجوتف وسيك سقأا بلط يف ةريزملا بعش لسرا اذه دعبو

 نورشع نايرسلا نم ىدتها ىتح ا 1 هنن طاشتب

 ىوش الع اروفرصي مهنا عم ديهشلا م رامة ينك اوتساو ىرخا هل

 ةدلب ل هلوصو يدلو مهلا لبقاف هران ففندا ىلا اركز 5-006

 دشراو بعشلا ةبلطىلا ةباجا ةري زجلا يف ةسينك سرك نونموملا هب حرف وخا
 سلا مهيلا لسرا لصوملا ىلا هتدوع دعب نمو ٠ تابثلا ىلع مهثحو نيدتب

 عم اذه قفتاف ٠ هتيشربا نم مش هعمج فاعسأب يشوقرقلا حيسملا دع قب سرط

 سلا هل قا سقلا همسا رخ !نداك اهعبت مث سوفنلا ةمدخ يف هللادبع سق

 م أوراصف .نايرسلا همقب عم وقزر هما رخ 5

 ىساسف مم ةجاحلا لع نودضأ مر اوناكو سوس ةعبرالا م وسلا 520

 ةبب وقميلا ىلا ةنس دعب دترا هللادبعسقلا ناريغ ٠ هارلا وحتفو وسك نادلك

 اسيسق ةري زجل فقسالا ماقاف وقزرس آلا يفوتو شوقرق ىلا سرطب سقلا عجر

 قمما سقلا ىلا مغناف ١745| ةنس موصلا نم لوالا دحالا يف نودع همسا ان

 ةرصبلاىلاودرق ةري زج نمةراشب ف ةسالا ةيشربا تدتما اذكهو )١( ةءدخلاي

 رزطقي ال ناهر م نا مانهب راه رب , ناكأل ءاتثالا ى كلت يفو امو

 فاج هنم مدهت دقو هتسار1 سشوقرق نم لاجر ةثالث ا
 ” نال اهسالو همدعل

 5 ا ل
 اجاوخلاو مئاص ةمعن سقلا ءانبلا يف هدعاسو ٠ هتيفقسا ماقم هنوكل 1744 ةنم

 ٠ رع |الذو ةنس ناري زح ١ يف ليئاخيم ديسلا ىلا ةراشب فقسالا ةلاسر نع ١

 اي 55 نب دواد ساينلا ةلاسإ
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 لآ قاور يف ةمآخر لعابتكا ان مالا فورصملا غلبف ليكولا ىتم

 |ممرو مانهب سقلاو ليئوناع سقلا شوقرق ةيرقل فقسالا ماقا ةمرلا دعبو

 را ةيرقلا سوسق رماو ٠ ةسمامشلا ىلع اسئر بيبح نب ىتم نوقايدخرالا

 1١ تداكإو نش ةينالات نم ااكلاظت ةذي دشن ومن هتكوذاق ةزاش دحْلسلاب

 ةبومحلا هتيعر ةي :هتل ةيفاعلا هللا داعا هللا 0000

 ىلا ةماهشلا مهتقأس نييكيلثاكلا هم نم جتن أم لصوملا ةبقامي ىأأر الف

 كللثاكلا مدعأسو مظلا ليسيف لاملا اوقردب الو ىتم رام ريد أضيا م أومري

 . نارطملا 1716 ةنس ىنعا ٍذئموي ريدلا سئر ناكو ةقفنلا لذبو لغشلاب

 اأو مهلا ؛اتنالا ىون مهعروو نييكيلثاكلا ةريغ دهش ايلف هشلل' نباب فورعملا

 الا لع نيقيرفلا بعش قفتاو ٠ هدعو نع لدع هتتاحل هكل مههوجوأ هتبن

 01١ لصوملا ىف ةرهاطلا ةسانك نم اودي ناك ام أومرف“ ةحلاو

 يلا نارطملا يملا هج و مهئادتهاب ليخدلا ملع ذنم ةري زجلا كيلثاك اما

 م نأ هلسرم مسأب 2 الكيان ىمرف يقريرطبلا نامرفلا ةعمو يلصوملا

/ 8 3-4 

 .كق اولاق ٠ال لاق مالسالا لع انربجت ناريمالا اهيا كنكيأ اوااقف عكر 0
 ١ لذلض ىف وه لب الك اولاق همم قتلا نال لاق نارظملا اذه عبتن نا أنه 59

 داجو ةعيبلا ىلا هوذخاف ٠ هلالض اونيبف رضاح مككر يرطب لك و نا مهياجاف

 و114 هس طابش ١٠5 خيراتب ليئاخيم ديسلا ىلا ةراشب تيرفإلا ةلاذتو ثقل ١

 ةفرشلا ةنأزخ 5 هظوفحم
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 نويهصب لب هيمورب سيل ةسائرلا كرم .نا نيبب نا لواحي ذخا هكل هوك

 سناك ما نويهص نا هوباجاف برلا يا بوقمي رام ةروفان يف اك سناكلا ,

 تسيلو طف اهل ةعضاخلا سئانكلا ما ينةيكاطنا نا م : طف برمي رام ةيشر

 هياقينلا ممحلا نعةيادملا باتك يف ءاج ام ىلع ةيمورك ةنوكسملا سئاك م

 أخيطوا ىتح ءايلعلاو ةيحبسملا فئاوطلا عسيمج دهشت مالكلا اذهو : نر

 تناك اذاو اذه يفامورا 0 ركلا ىلا 2 واعد اوعفر نم امثريغو سروقسويد,

 مذا مكتارطعم لع كري رطب نورت مكلب اذ نويبم يمركل سائر
 ىتح مهدءوتيو مهمتشي لعجو ظاتغا : هلاثماو مالكلا اذهب مكبا اف ملشرو

 ةئام ماهل اومدقف ةيقبلا اماو ٠ لظلا نم يفوخل لاجر ةرشع وحن مهنع دتر

 :هريغ الو وه مهدواعي الو بوتيف هرش ,يفكير نارطملا سبح نا ىلع شرف

 ةريزجلا ماح لزع ثالذ دعبو نيدرافف خزا ىلا برهو ىلخشااذنارطملا غلب أ
 20 5 بلغتف اج ساق رو ةلام هم نانو

 أيرك ز سامشلا نبا ةواد هعما ساعث ثداوحلا هذه دبشو ٠ اهناو ةسينك

 راندا نياق ا
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 رشح نصا ا لصعلا

 دانعلا كي هيدامت امال - للحب رايس ىجرج نابرلا ةيتفا 71

 ١88 -- هلسرم ليخدلا ممديدهت ح نييبلحلا باتع

 كشدابف م نيدراع ليخدلا دابطضا

 يميدوحأ + هعمل مهل ركن لصوملا

 يدومعلا ناعم رام مسا ىلع

 أ هلكو هتفئاط هِي ءاهد ءاذ الحر فرع الك لبخدلا ناكو

 بلا لسرا ,هاوس نم كل را للملا روقت ناك الو "نيكيلاكلا قفل

 هارلا اذه ناكو رايسلا فسوي نب يجرج هل لاقي مهنطو نم اباش أبهار ًاريخا
 نا ةعيرذ هلسرم ةجاح لعل ةصرفلا هذه منتغاف بلح ةينارطم يف ًايغار

 حرج سفقلاو غابص ىموم نرارطملا دوجو بلحي هروضح فداصو هبرام

 وملاب الوا رهاظتف ليخدلا هجو نم نييراحلا اموت نابرلاو ايليا نابرلاو هجاج

 01 1 اوال رنا عدا ف ليل نمت رين نيكيلتاعل
 ١ 1| اص يمول نارطملا قم ايسسالو اذج مي أوءاتساف ىعشلا ةلاح سسجت

 ءهوخيو الو ايكيلثاك هنوك عم ةيقاعيلل ةسمامش مسرب نا ىلا هب غلب هقمح

 ري رطبلا ىلا اوبتكق : اوتكسي ملاذا ةسينكلا لع ءاليتسالاب مثدعوت هتراسج

 ادي رمسلاب ىلتخاف رايسلا نبا اما ١ بلحنني روك ذا دوحو نم نوكشني ليئاخيم

 :رايرسلا نا هيلع ضرعو 1745 ةنس راذا , سيمتخا موي ةي راك الا معز
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 :اهزونكو ةسينكلا اوطبض دقو نانبل ف صاع كري رطبل نون ناكيللاك

 "ل ةسمخ نيدرام , 0 رطبل مهيلع أبترم ناك

 ةكاكلا تكاديباقو شاق ةحقبو شرغ فلا هبلطمب نا 7 رطب مسأب 2

 يف ىعسيو يضاقلاو كاملا ىلا مهب ةياشولا يف هدعاسي نا يضر اذا ةنسف ةن

 550 50 بمشلا ىلع ايئر هدب'ويو مهنم ةسيكلا طب
 عقاولا راذا 4 ردغ نمو ٠ هدعوف ديد لكب لمعلا اذه متي نجلا 00

 ىلتخاف ٠ ريبدتلاب مهنافو بعشلا رباك | هيلا ىعدتسا 1

 اة ن يسر ننال لك را و تر ايلول مر لا

 رارضالا هل اونيبو هرطاخ اوفطعتساو هوفطالو لالد هللارصن اجاوخلاو هيلوبُت

 هبلق 'نال ىتح هنوقلمتي اولا امو ٠ نارفعزلا ةكراطب ممل اهببس يتلا ةميس
 هس فرصتل شرغ ةئام مست هل اوعفد اذأ مهعوصخ ىذا م دعبي نا مثدع
 نرابرلا راضحاب رما هلت الف ٠ ثنو عرساب ليما رش و هرب“ ناتلا اذ

 هماما نم هدرط نا ىلا 5000 هوعديو هرجاب 59 نع

 ميعلطا اوهيهار ةردقم نحو را هللا جرف ميقا >|كاذذاو امال

 انو را ةئاو متي ماذا رضعيم ليخدلا نا اهنم اوفرعف هقاروأ

 هلل جرفو رايسلا نبا اوعد 1 ءاسور روضحبو كيلثاكلا مورلا ةيالق

 هنا جتحا هنكلو هنم طرف اب رقاف هبلطنع بهارلا اذه نولأسي اوقْنطو راز

 اهملسف لوقتام ققحتنا 6 ري رطب ةلاسر انرا اولاقف 3 .رطب لبق نم روم

 كيلا ةرجوماياصو ىوس اهيف دجا مل ينا يدلوايدل لاق اهارق ايلف ةنراطملا دحا د
 :رخ اا هل لاقف اودع و ًادانع دادزا لب نعذي لف“ ةلماحناو قفرلاب ىعشلا لمأ
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 اسنج ىنب ة رضم نع فك و يتحيصن عمساف ليحالا وسومأنلا سؤدت كلمعغي كنا

 داصةميرجاو ليجنالاو سومانلا سودا ينا:لاقو رسخل ٠ كولماج اك مولماجو
 ل ا اك راسنا نبأ ام ايتن هن مالكلا اذه هوجولا ممس الذ يف ياك

 ا هلعف أم لكب انس ةلاسو 1140 ةئدس ناسن 14 خي راتب ليخدلا

 أ ءرودتو كريرطبلا ماقألا ةسالتخا لع هوبتاعو“ هفالساو وه رورشلا نم
 اع ىتلا ةبحلاو لسا قيارط نع اغرو يعرشلا كري رطبلا كل ديلا

 ,مجاذاثوم نع فيرشلا سدقلاو نارفعزلا زيدلو هسفنادلط ام 5 نعو:أهب

 ا غلي انخارص ناو ءانلاقم قدصب دهشي غريم نا» موق هوبةك ام ةل+ج يفو
 ابق نم انيلا ءاج دقن اكو مولظملا ليباه مد مارص غلب 5 يملالا لدعلا ربنم

 ب نوطنا نابرلا هدعبو يدصلا فسوي يروخلا هدعبو هراشب نايرفملا

 نمحا ين ماننرصو مايلف سيك وك كر رعبا نإ يلو
 وع قدزلا عمج ةجحب ريخالا لوسر رايسلا نبا يجرج نابرلا نا ريغ

 لع ريشن اننا مالكلاىراصقو ٠ بلح ةينارطم لني اذا ةفئاطلا بارخ. ىلع

 ,ا نم نسل اننا ركملع عم انتردقم قوفي ا« انوبلاطت: الف اناذا ىرع لكلب

 ١ رايسلا نب اومدقتسا فنا وه مم اناواجرو انياع كك قح الذ الف ك دقتعم

 ةمد ةسنكل ًانارطم هماق' هنكل اودارا اك ليخدلا همدقتساف )1١( « مالسلاو

 باخ ىمركل ابئانو

 ذاكر هش ءىدابم يفو نيينيدراملا ىلا هناودع لوح اذه دعبو

 ةفرشلاب قاروالا ةنازخ يف ظوفح لصالا ١
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 هللا ترالصا سقلاو هجاج سجرج سقلا ءاعدتساب أدب 1815 ةنس ىناث

 ىلا ادتراف . قيلقلاو ىيهرتلاب هللا اميمذتحاو نيكلناكلا دكس امج اميل

 ا هناا و الا كاع كر ل

 كلل مالا ىلا هراصنا 0 نوراه انحوي ذفنا مث ٠ موقلا دقتعل

 امادع شرغ نلا 2005 5-5 | مهحرطو مهنم تس ءايشا تكور

 ذولي لصوملا ىلا اذه : م.ْممَةٌنف برهو ةريح يف نونموملا 3 يثاو# اوعف

 اجاوملا ب دكف :اهرلا ىلا مثريغو باح ىلا اذهو فارصلا يبلحلا سايلا اجاوخل

 ل لي ساي

 ًاددشم ًارماردصاو ريزولا ظاتغاف ٠ ءاش اميح ىلصي نا ينارصن لك ىلعاب
 رشع ةعبرا اورسخ 9 نونموملا حرف 0 د ءاوا فلاذ نم لك ل

 لالضااىلا دتري نا هنا رذنو هللادبع سلا عجر رسل دار دك

 )١( هتامحو هلاوم 0 ١ 0 اا هذه دم

 يسيلفتلا كب دواد هتفيظو يلوو دادغب 1.5 اهب دمح |لتق' ناسينن 14 ىفو

 حو ةىفاهتلا ةمدقتل نودراوتي ماكحلاو ءارمالا ذخاف يبلاولا اشأب ناجل ربع

 امو ٠ اتثايب روصنم بالا لسرملا هتقفرب ناكولصوملا اح اشاب دمحا مهتله
 ةعامج تناكف مهتلاسم ىلا نولصفنملا رطضاىتحلصوملا كيلثاكل ةيرحلا تبتسم
 يضقت أموت 0 هايم اع ا ةبقاعيلا عم ةسيكلا يف ةولصأ| بوأنتن :ءاط

 اولاز امو نينموملا تويب دحا يف ًانايحاو ةسينكلا ءاذحي .ةفرغ يف ةرات اهتاولم

 ةفرشلا يف ةظوذحم ليئاخيم ديسلا ىلا خيراتلا اذه يف ةلاسر نع ١
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 نم اوبلطو نيمبسملا لحم ىف ة ةفرطتملا يمءدوحا ةءد اوطع ١ نا ىلا اذه ىلع

 ةنس مهيلا ثعِنف ةسيككلا كلت يف اهوعضبل لوبقم سيدق ةريخذ ليئاخيم

 خلا ىلامثلا ةعيبلا رادج لخاد اهوعدوي نا ىلع يدوم ناعمم رام ةريخذب

 غلا ييدوحال ار :ا اودجن لمهكل اهوعدواف ٠ هما لع ةعيبلا اوسركي و رئاخذلل
 مويلا ىلا يدومعلا نامعم رام ةعبب مسأب أاهوعسوف
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 رشع سواسلا لصقلا

 نيدرام ةعلق يف اونحسيل مهفقساو سوسقلا لك ضبقلا ١1794 ةئس ةبباب ليخدلا لوزن 8

 ريد طبض- يعشلا هوجوي ليكتتلا -سئانكلا طبض هكوكركو دادغب ىلا مهيفن

 ميو --شسوفرف ىلا ليخدلاجورخ اة ١اهسودق قاح-شوةرق سئانكو مأنهب رام

 عاجرا | ١ هثب وعف سلعخل هللاَةب سف -سئانكلا اوما هطبضو هصخ. هل اهرباكا

 ين ىلعو هيلع ليئاخيم ديسلا مغ -نيدرام ىتح فقسالا بره -نييفنملا
 نييلصوملا مهتلمح فو ادنكي ورب ةذمالت ديدبت - سداسلا سوييابابلا

 هقب كش ناهغ ني درامىلا ليخدلا ةوع--ليخدإل لصوملا 1 احنسب وت

 ىلا يفنال مهسوسقو نييلصوملا هوجو ىلع ضبقلا-دادشنب ياو ىلا
 ةمارغ ١4 ليخدلا راصناهخيب ول (وفع عاجلا لين--نيدرام

 مأنهب رام ريدب يريحع نوطناو ظوفح ىسع بهرت 0

 نعت يف ةروابت -- كب رايدب سوسقو سعش ٌةافو 5

 يعسب نييبلحلا جاعزا ١54 حالصالل يكريرطب روشنم

 بلح كيس ديدج يكرير طب ليكو - راكيسلا نبا
 هتفعاضم - هنوع ليئاخيم ديسلا ءابنأ

 ثودح . ريخالا هضرم ىوقتلا

 ةلفح # هتافو -,دب ّط دا

 هيأت 2 هنفد

 نا لجرلا 0 را ا 41

 | 79 مل كرش ءاتثلا رخآو 0 لصوم ا دصقق . هبعشو ةراجل ديسلا نم م هعن

 : هاش نايرفملا مثو ةمق انا نم لفاح ل وف ةتسدمدقت الخدو
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 رانوي نارطملاو 8 ىدمالا مانهب ناراطملاو 5 2 روطلا ايلص نارطملاو

 هلأ وم هل عم را_سلا نبا سح رج نأ رطملاو : ىد نأر ,طملاو يلصوملا

 صرعو نيفظوتملاو ر هج لوا ىلع ةنيث اياده عزو دنا فو ٠ نابهرلاو

 0 أم لمعلا لع هكدا بف ظالم : لللطو 3 اوالاو نيمارفلا رم هأ ف لك ماحلا

 تويننلاو سبملاب بقاعيو ٠ ةبطاق مهرايداو نايرسلا سئانك لع لوتس نا

 ابك اإل ذفتاف ٠ هتسابسو هبهذم مواقي وا هتعاط ىباي يفايرش لك لاومالا
 8 و نسلا مثوعدوأو هس ودستوو هراشإ فقالا لعاو أوضقف 4 ءط بسح

 >دلأا بالطو اناح 0 امام سيلاو ب رب أ سهلاو أن فة ]| نبا ناملس

 أ هذذأاب م 3 اعلق خلا ع جز و نيدرأم نا هراشن 96 قاس نأ

 ٠١" ٠ كاذب مع / 1 نأ ريغ ١ ءأشر 0 كانه هب دلعي د نارفعزلا ىلا هندوع

 ص وو ينالباس روصنم يردابلا .متةفربو م ؟اخلاو دإبلا هوجو او هدصو نينموملا

 هأفنف هلق قرش مكاحلااو هلت و 06 اقباس ىد موأو موفقسا ةرآر , م

 ع ٌ ٠ ةأحالل اباب هل حتفي و هعمخ ليلغ كلذب ي فري لرا الفوم دادشب

 هيلع اوركناف ٠ ليخدلا | مئاصن يلا اوغصي نأ ىلع م ,مقلطاو لاملا ضعب نيينوهتسملا

 عب . للا مويفني نأ ا هتعاط نيضفار اولادي ١ ]ف ةثلاثو ةينأث ط0 مولر

 كوك ؟ ىلا مباسراف ملليع ىلعو مهل قغش م احلا نكلو
 ا( يدتشاو ٠ اهيلع ىلؤتساو «٠ سئانكلا نم نييكلثاكل ليخدلا درطو

 اواو لب همالكن اودضساف ل 5 وأاب موو مهفطالي عرشو عشا هوحو

 ةدلا مهتءارج تءاسف ٠ هدعو هثكلو ةعماجلا ةعببلا ملعت ىلا اموي هئاتنا

 دلي رح الام مهي رغن دعب ال | مهليس لخي لخخ و منج ميكالا ىلا ١ مهلسرأو
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 ريد نم يد:ه نب سأيلا ناب را مدقتساو مانهب رام ريد ىلا دودجلا ذفنا مت

 ىلا دودجلا عجرو مهنم هماستو دونجلا قفارف ريدلا اذهل ًاسراح هماثأو تمارا

 ناك فا رك يللا تام را لا
 ا را ا
 ادج اونيهاو موفد

 اهلخ دو لياجلادبع لآل كو ةنحشلاب شوقر قىلاليخدلاجرخاذهدعبو
 اولاقف يمحصن عرشوةب رقلا رباك عم هدعاأم ىلامثدريو اهلها بهري ناد صق 0

 ف موهاخ نيذلا مث م أنءأيا و لسرلا مث برا اندادجا نا ةيرحو ةء 0010

 نها كرر 0 نيدذلا الو يعدربلا بوعي فرعن الف:تونبكلا ةساث

 هوعبظي نا ةنراطملا ضعب 0 ةسدقملا هتعيب ىنعا ييسلا ضن قشور

 .انأ نا اهريغو ةياده ناسينو احند قاحتا مثو ىهنم رباكالالاقف:هتكرب اوذخاي

 انف : بعشلاو هللا ىضرب بصن يذلا هورج ليئاخيم ديسلا وهو أيعرش اكري رل
 سلتخلا اذهو |

 ابنا اوناتف ٠ةسيككلا لاوماب مهبلاطو ٠ الغيغ ليخدلا زيت مالكلا اذه دنعو

 لعجو ةعبللا ءالكو رضحاف اهيف كل قح الف:ائروذنو انفالسا روذن نم ةعون

 هناكم ىلع هولدي وا لاملاب هوتأيل يصعلأب مده

 يمدقملا تيب يف لاملا نأ ىلع ملطا ىتح نيكاسملا كئاواب لكي لاز امو
 قودنصلا دوف تتيلا شتفيب نا اغا ناطلمس ىلا زعواف ٠ ليكولا شح هاز

 أهذحاف نانما ةثالث امثزو غأب اب بهذو ةضف نم هتعيب ةعتماو تاودأ هنم جرخ

 | زرحاف اغا ناطلس عمطو ٠ فاقوالا ُط ماعلا يلوتملا هنا أجتم ليخد
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 بو :ةيلامشلا اهتبج ىلا ةي رقلا نم بي رقلا اياتروقن ريد ايأقب نم ًاربك ابيلص
 و هسفن ىلع فاخ حبصا الف ٠ هغامديف عادصو ريحزلا ءادب بيصا ةايللا كالت

 وكذملا ةيرقلاب ةرهاطلا ةسينك يف مويلا ىلا ظوفحم وهو لبكولا ىلا بيلصلا
 ا قر تن نيكول ايداكراو اهله ليخلا ىلوعساف ثاثالا ةقئ امأو

 يفنلاب مكاحلا ىدل دابا ةنكارا مفش شوقرق يفليخدلاناك انيبو 1

 همملا رخآ نيب رالا ةعمج موي لصوملا ىلا فقسالا لوخد نأكو ميمداعأب رعأف

 أطو تارم عبرا اونحس نأ دعب كوك 5 نم سوسقلا لبقأ 5 !نةدعخي

 يح موي شوقرق كراق ٠ مههتويب ىلا اوعجر نييفنلا تا ليخدلا ىلاربخلا
 0 اكتر رازتلا الا نك نأ هراشب فتسالا أر ف.قصوملا !دصاق ز ارسالا

 0 كاسل لا للم اهدو .(1) قيذرام ىلإ, ضو ىتح ىرخا ىلا ةيرق نم

 انثا ليئاخيم كري رطبلا اراك هبعُساو هسفنل هتالص سدتلي و هتلاحي هفرعي

 لإ ماسلا نايؤرابابلا نال فرصخسو نوجثلا رحب يف ًاقراغ كلذ
 بسلا ىلع رئاثلا دابطضالا ربخ هغلب اف 1715 ةنس تا ب يفوت ىتح

 ءللث لاوزل هريد ناكس عم اههيقي تاواص بترف همومت تفعاضت هبعشو هراشب
 اذا ؟١ يف مباسلا سويي ابابلا بصنب هللا هازع ىتح اذه ىلع حرب امو تاقيضلا

 دكب ورب ةسردم يف نيذلا ةباطلا نك روك ذملا بالقنالا بيسلو 18٠١ ةنس

 اعب امهلها ىلا عوجرلا ىلا لطخا سرطب و يجديلق سرطب 'رطضؤ اوددبت دق
 دافاف يردجلا ميقلثو بطلان م ادي اسبتقا ايكوم ةفيافلا سرد لا ا طورمو

 ١ ةئس زومت < رهاض ليئاخيم يروخلا ىلاليئاخيم ديسالةلاسر نع ربخلا انلقن 1745
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 هغامد باصا عادصلف امهثلاث فسوي اماو ٠ امهتيسوسق مايا ىف ىتح ًاريثك

 هلها ىلا ايم دةك كلاود لا 11/11 ةنس ذنم عجر دق نأ

 ا رمال ا
 مكاحلا ءرجزف ةيرقلا ءا ف ةراسج هيلا عكشو نييفنما هعاجرا ىلع هبتاعو اهكم

 0 دقو ءاسنلا ةجاحم ىضرت وا هل لاق يتح ملافلا يف هدام

 الود ني درا لا فلعو شحلا احلا را رءإ كطنت

 رايخا سمحتي و لوحتي وهو أ تمني درام رداغ دق هراش دسلا ناكو

 هيلا داع اهنم جرخ ليخدلا نا ع ألو لصول

 كافر را تا ير رع ناار دل درا
 هلم ةحهللا ديدش اباطخ هيلا بتكف ٠ يلاولا ةداعس ىلا هرما مفري نا لاما

 الماح لصوملا ىلا ةيالولا رشابم لبقاف ٠ تقو عرسا يف ليخدلا يلي نا ىل

 ةسمخ ىلع ضبقلا ىتلاف ذيفنتلاب عرش تقوللو ليخدلا موصخ ىننب ىدلروي

 مهوقوسيل سوسق ةرشع مهلا مضي نا داراو مهنزاخم لفقاو تاجاوحلا نم رش
 نفكي نير شاملا ليتكار رسل ده 1 احلا ءاتساف ٠ اعيمج نيدرام ىل

 اذه يدعتب (.لعل هكارحا نكميال رعالا اذه ترا فو ٠ يبلاولا ةداعس ىل

 تالا نا تل مهنع اهعذ هموصخ ةءارببو كريرطبل

 دادضالل ةريخالا ةلشفلا تراصف » يوارلا لاق ٠ دادغب يف اهم لقاو .شرغ فل

 كلذب اوزعتف نونمُئم لا اماو «كاحلا ينبع يف موهاج أورسخو "ليلا

 نوناك؟؟و.1754 ةسسزومت ؟ خيرات اهثريتلا نا كنا نب انوسح

 قيضلا نم مكباصا ام ىلع انداًوف قرمت دقل » اهيف لاق ذا 1٠١ ةنمم يناثل
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 | ذيمالت متهباش منا أنرس ن كل مكلجا نم هللا ىلا انيللتف رئا نامل يراللو

 : ءامسلا يف اريك ظح متلهات تاف.نيلوالا'ةانيثدكلاو

 :فلاو نامالا يف اهار : 1 كيلثاك كلب لاونا اذه لعو 5

 مثودرطو مهيلع اواوأطت رمالا يلوا ىدل اهجوو ةصر ف مثدادضا دحر

 0! ةالصالوطل 5 عوبساو ريبكلا موصل مايا فيس ةماخو ٠ ةعلا

 رمو * نيقيرذلا نم لك ةبون يف 2ث ذا ةعيبلا ىف سانلا داذتحاو تالفحلاو

 تاو حلصلا ىلع ناقي غلا قفتا اماطو ميرغتلاو سوبحلاو يواعدلا موقت تناك

 ذي مويلا ىلاو *ثومرغو اهل لصا الةجح مهيلع اوماقاذ ةموكسملا سانا نع دراولا

 آم نينموملا ضعب دئرا اى حلصلا ةمارغب تفرع ةمارغ ربخ سعشلا خويش

 هأقف اوغضت نا ىلا ,هددع فاعضاب مثريغ ىدتهاو.الا رئاكلاو سيلا نم

 آلا تناك الو ٠ ةيكلثاك ةءاجو ةببوقعي ةعاجج ناتدرفنم ناتعامج مبنم

 آل الا فارق اناطتسن .اكذ ا متقاسأو, نارفخرلا كري رظي ىوس فرعت ال
 م نودوي مث ٠ دقتملاب مهن نيدرغتم مهئوك نع اهغر ًافيا نيكيلثاكلا
 نييعرتشلا نيكيلثاكلا مهئارطمو مبكرير طبل كلذ

 < ءانبلاو مدقلا يف ريهشلا مانهب ان دانا نامل اذه وحن ىفو

 دحا مسا ةيبوقعبلا يف كسلا اديدش لصوملانم ناباش هدصق : ةبقاعيلا طبض

 : هءظوذحم نباب فورعملاو 2/1 ا سقأا ةرمءا نم يذلا نلادلع نب ىسع نساهثلا

 '0 لل ةدما وم وللا |قفايلا با نوظنا رخسآلا مسساو : هتدلاو ايزارت مسا
 قتسم فِي نال نيباشلا نيذه ربخ انه انركذ امئاو ٠ ةينابهرلا يكس اسلو
 قتل داهطضالاب تحمس املاط ةنابرلا ةيانعلا نا هنم انل نيتي اريك انأش امنعاح
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 معسل ةرصعم ف لغشلا ىسع ةفرح تناكو قذلا نورصتي اننا نيليلكشا 8

 اذه ام:اموي هقيفرأ ىسع لاقف ناءاوتم نانثالاو لونلا يف لغشلا نوطنا ةفرح

 ا ىلا انب مف .انايتفرحالذكو ايل هيام ال ةمالاوىدسلا نا بأن

 هلل ا ت16 يلم كف دلل كا

 نينهأك يا نينابر امسرا ىتح فصن

 فلا نوثالث هبف بام ركب رابد يف 03 3 ءاطلا اشار 1

 يفقب نراكف قدمد نارطم رايسلا نبا اما * سوسق ةنالث متلمج يف س

 .ةحار يف اواصخ اهيف كيلثاكلا ةعامج مواقيل ةمح دجي ل هنكلو لحب همايا رثك
 ل ميسارم ءادا يف يفاوتلاو لسكلا ناري

 نوعا ةسيمايشلا اوتو عرشالا مايا عبروا ةالص ةماقا نع اودع اذح

 هضرذ دق ليئاخيم ديسلا ناك امم كلذ ريغو سادقلا ةءدخ ىف صيمملا س

 ىلا ةضيرع كلذ ناشب ةنبكلا مادقم مفرو بعشلا ءايقلا كلذ نم يشن
 (1)ٍن لحي رنئموي ناك يذلا ريهشلا ىلصوملاننجرج سامشلا بدك هلثمو هتطب

 هتيوبا باطخب مهخيوي بتكف كريرطبلا ىلع رابخالا كلت .تقشف
 و اوال انارطف.ناك ذم هأيا مهلسو د ناك اه ظفح ٍّط م مضرب

 ةسادقأل .ةنايننلا لع اهببس جر ىزتنب ةحج ودعلا اوطعي الو عشا هللا
 (؟)ليلق فرصت هصن كيلا هدب طخ 200 ميلا هحو ةلاسرلا عمو ' ملم

 ةفرشلا يف ةظوفحم يهو ١768 ةنسيفاثلا نيرشت ١١ خيراتب هتلاسر نع ١

 ليلجلا انكري رطب ةطبغ قاروا نيب ةظوفحم كري رطبلا بدك نئاورشللا ةروص "؟
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 (:صزسب لصتت هتناها نا ف الو سا اعتاب نا دكا اك انغلن 1 5

 0 11 مار شمران امج راصتخا :ادبا:ئقرت الو كلذ لاطبان متن

 اخ نمو ٠ انرما رظنني نا يعدملا ىلع متحنو انناويد يف الا هياع ىوكش دحال

 فو اناا اداعق نأ ماب 0 نياذتلا نرخ لعب زر انهاكأ نا انهو رم

 رهن يذلا صاصقلا ادع اذه أرهش ب عش ١مم فقثيلو سرولا نم ردحنيلف

 ًايفرح اذ دفني نا يلوسرلا انتاطلسب انيئان ا ١ط بنذملا لع نك 2

 ذب ءدتيلو دحا موي لك ةسينكلا يف ييبسملا ملعتلا حرشب رمأل اينأ

 ان رفك ىلا ةيربط ةريحي نم جرخ ل يذلا حيسملا ديسلاب ءادتقا انبئان الوا
 ر نال اهس ةفيظولا هذهب اذا حعتسي الف ٠ ءابالا ررق ام ىلع لافطالا رعي ذخا

 ” كلذ َلوتيلف انبئان ةبون دعبو ٠ الاثم انل اهكرتو هتايح يف اهرشاب دق دهحلا

 طبريلف انرما مواق نمو ٠ ةتبلا دحال ًارذع لبقن الو هتبتر بجومب هنكلا نم

 ل اوما يبرم كم "ماجا كافي شفر نيو اعوبسا ىمادقلا

 قف كفوو حضرك ياونع ثداح هباضا اذا

 نيعمتحلا رابكلا دالوالا اوملعي نا ةنبكلا اندالوا رمأن كلذكو تلا
 اعيلفذ تاذ فلاخ نمو ةب وانملاب انبئات نم !ةدب ل< ريغ يف وأ ةريغصلا ةيالقلا

 ١ راغصلا ملمت كرتي نم لماعي 5 انيان

 وكيل ءارقف هل راتخاو هتوخا ءارقفلا هم ميسملا ديسلا ناب اعبار

 هاي نا نيفرصملا ةنبكلا.انذالوا:نم:مورت اذلف'ناكاسملا نيب :درتو ًالسر
 ما للا ناار كر اوصعل عةنرا كطرنو +: نيكاسملاو ةارقفلا

 ” راه فاالاو انفال ايماوتمزم ىرحي نا اج انيئان كاوا مهب اونتعتو
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 ا:.,ان هعنملف تافارتعالاب هتمدخ نءنيؤرصملا ةنهحلا نم لمأمت نمو هيضإ

 انرما مع ايد سادقلا ن

 م ل ا 5 2

 تاف'رتعا اوءمتسي نا نيفرصملا ةنبكلا اندالوا لع متحنف ناويالا يف يا هن
-7 

5-3 

 ىلع تافارتعالا لوبق عنو ٠ يسركلا ةي رعش ماما نونم ةدحاولا مكرت ذا ءاسن

 نا انليك و رمانف ةلياق نيموقرملا نيلحلا يف يماركلا تناك ناو ٠ طمدلا اذهري

 ةريغصلا ةيالقلا ف الو ةرايزب ةييركعلا لكيه يف اهبعضي الو ةديدج اهريغ عض

 مايا ةعيس سأدقلا نع هعنمن انرما فلا> نم

 سدر يس ل ترم كد ياو 1| نالسالا ناب ا

 انلس م ناصقنو ةءايز نود قيقدتلاب انئبتر لكك ناب رمانف ٠ ةبب رغ ناحلا اهي
 هياعردصنف انموسرم فلان نمو ٠ ابي رعوا ًاينايرس بلح فيس انك امل عيمم
 نرا سامثلا رمأنو ةمدخلا نع سامشلاو سادقلا نع منماب نداكلاف صاصق

 دعبو ىبّتني ىتح نداكلا هرظنتسي و ةيلكلاب سادقلا يف تايالعتلا عبسلا لك

 تناك ةعطق يا كرتل نا طق حمسأ الو « ميظملا هللامحارم نكتلف هلقيلف كل
 هانصصاق كلذ فلاخ نمو ٠ سلا وا سامشلا صخب تناك اوس سادقلا ن

 55 ةسنكلا هي قيروحا هدا روض د ةنيكلا نا انغلب انماث

 كلذ كار نأ للم ميعسل الف 5 نقر خ تاواو مملسك انجت كاذ نمو ةأسم

 رذع هل نكي حلاو حصني فلاخ نمو سروخ ا ىف ضرفلا روضحي مديمجا مزان ل

 مأيا ةعبس سادقلا نم عني لوبق

 ايسا رام يذم ينعا مباذملا ماما ةلدبلاب نوحشتي ةنبكلا نا انغلب عسات
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 ل 1 انف اكسل ميا رارسألا ثنن“ةوجو عم انحري رامو

 كذا لولا نال حايصو ا ه0 اةيرسلاف 4

 اهن نع هيلثت ريغ ن هيمن نر ارق اوف رم فلاخ نمو ةدابع نكي اشا

 ىوقا ةاود انلمعشسا منتي لاذاو مايا ةعبس سادقلا
 اد تافارتعالا عائسا ينو بلجب ةيراجلا ةداعلا يشالن : ًارشاع

 هنع 0 كالذ كلو ميذملا

 الوا ةنسلا يف نيترم ةنبكلا عمجي نا أنبئان رماثو ديرت رشع يداح

 ع يلتيو يللا .قشل مباتلا عوبسالا يف ايناثو حندلا ديعل عبانلا عوبسالا

 هنتو ٠ قحتسي أم هيلع يرجنأ هنع انربخياف روضملا ىلا نمو ء اذه انروشنم

 م اذه ٠ نيتروك ذملا نيترملا يف انروشنم ءارجا نع لماهتيال ناب انئان بر
 ةثلاثو ةيناث مكيلع ةك ربلاو

 ري رطب يمرك ةاجنلا هديس ريدب 1158 ةنم ناريزح رهش يف يطعا
 ي اطنالا نايرسلا

 | 2 سدير, نب نفسو ئروتلا ليئاخيم كري رطبلا سان ناكو

 ؤ رغاض ليئاخيم يروح لا هضوع بصنف ردعلا يف خاش

 ىلا عقدي نا نم 14.٠٠ ةنس نك رايسلا نب سجرج نارا نا
 / 0203| سبح رمالا نادصف انتعامج لع ىتش تايكشت نمضتت ةضيرع بلح

 :بعشل هوجو ف سبملا ُهيس اوجز 6 ٠ اوصلمتيل شرغ ةيامالث الوا أوعفدف

 بهذ شرغةيامسمج 5 وعفدو شرغ ةيامس#و نيفلا معقد دعب الا موليبس لحي

 ' نم ةريخالا ةنشلا اهنا لوقي كري زطبلا ذخلا ١8٠ ةنمسس لوخد ذنمو
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 مدقو أرك اب حلدا « ١0١ ةنس ” هذامع موي رك ذ وهو يناثلا نوناك " يف

 ا|امعافءاضي 8 ُِغ ايفهكر اشم همن ع هساهم ملطاو كيس نعةيلالا ة ةحعبد

 4كصو ددلح طاش ةرع فو . لدللا نم نيةعاس ريغ مانيال 00-0 ىوقت

 هةسلاوعلا اوما ةيعيوناو اون مضار يرش إو ايتو فرنك

 همالك :راكف هديع ةلفحو رسلا اذه 01 يف مهثدحي قفطو هريد ناك

 ةمدخ لع مهضرحي وهو متخو مهم ى بو اوكبف مب ملا ةباصا بولقلا بص

 01 0 هذه يفقا يفا : ' لاقو 00 8 أم لد 0 ل نآب رك

 ةرمرخآ'

 3 دصقف ككئدش >وب سحأ ةملالا ةحيذلا هن دعب نم 52 قو

 سدقللا ناب رقلا لوأنتو فرتعا مايا ةتس دعبو ناري تاذ ةيوق ىّرح هتمه

 نييسشاو 2 ةفئاطلاو ريدلاناكسكرابو ١ ه..اط سسح هريخألا ةوسملا 2 )

 6 | سيئر ايجرو نافيطسالانيدركلا ندل نمةراشبلا كاذ ذا هتفاوو هادعا

 هلا 5 رد هيهور ىلا ههجوتبو اودأب ةنيدم ُْف عباسلا سوياإبابلا حر

 ةاماح 1 ءا نانبلب تاعيلقلا ةي رق نم تفاو توملا شارف ىلع ناك امفو

 ةجحاحلب ت 0 عر تركنا كشواو عضري نا ردّقيال مايا ةثالث هَ ان

 كريرلعبلانم لفطلا ىنداو اهيلعزوقايدخرالا فطعتف رابلا بالا ىلا برقي ٠

 ىلا عفدنا همأ ىلا دعأ الذ :هيلع " كم هدب عضوو هكر ابف هتلئسم هيلع ضر ,عو صي ر ,

 هلل اودحمو 0 شهد ى م. ةيغرب عصر اأهردب

 سوي روغي رغ ديلا | ءةعب لولي! + ين هضرا عباسلا مويلا ينو

 اوقباف ٠ حورلا مسا هروضحيو لماكلا نارفغلا هحنمو هةقيدص نمرالا كريرأ
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 0 زا هك را را لوليأ 1 ىلآ أب ”ةعاس نيم راو اذ هنن
 هل نيعملا ربقلا هوعدواو نيلسرملاو ةنيكلا

 وي رغلا ديزملا ايبا ىلعك هيلع اهئاحنا عيمج يف ةفئاطلا تنرحو ٠ ديهشلاو

 هريب نارطم ىلا فورص سوطانغا ديا مهنم ضخ نو ري هنداو

 را ا ال كتل هاي ىققو كرير طب كاذ دعب تأ يذلا

 و ةسادقلاو لضفلاب ملداعي ناك نم رهظ نالاو ٠ رابطالا لسرلا نع ًرارم
 6 ا قايل ااهرخلا لاوي رط !ةورج ليئاشيم سويطانغا ديلا سنن
 رطفلا رويغلا يعارلا مهشلا لوسرلا لماملا سيدقلا لجرلا ميوقلا ناميالا لجا

 للا زايحخ ىلا عاد د كي رطب ميقأ لنرأ دعي هسفن ميدملا اذه رك دق و

 ١41 ةنس يناثلا نوناك "؟ ىف ينايرسلا قشمد نارطم هللاةمعن

302 



 <« نماثلا بر ايلا »

 سصضاص ليئاغيم ك 90 رطلا مايا ىلع هم ةفئاطلا لآَو م>| يف

 لولا لصعلا

 لا تاكو 2 يل لا فقس هوان تاع ير لا 1
 ليئاخيم يروملا بازتلا ١7 هفوافعتساو ةراشب ديسلا راذتعا ةفرشلا ريدنأشب لضوملا

 د ران تدل 1 ا كر ا عودا اش
 هتماقاو هت دوع - هيلع سدقملا عمجما ّمح--هيمور ىلا هرفس-ريدلا ناكسو

 ةعبطم هليصحت اي روا يف هلوجي--هورج سرطب سقلا رفس--مغرلا ريدب

 يف نجح - نابل نيياصوم نابش دصق ةفئاطلل--- ةينأب رس

 ىلع ىوعدلا ضرع هبابسا -- لصوملا ةيشربا
 هيمور لئاسر - ينوسرلا يمركلا

 كلذب ٌةراشب فقسالا ىلا

 نياوانلا

 ب ل هس سوسو مج سس

 ةباينلا ىلو هبر راوج ىلا هورح ليئاخيم كري رطبلا لقتا ال 55

 ظ ايرك ز وهو يلوسرا طولا ديباتي :نوطنا سويلوي ديسلا ةيكري رظبل

 كريرطلا ةافوربخ 006 0 قباسلا ىدمالا ىلب رطقلا قمم يروا ن

 1 نا نك ٍس يلوسرلا دصاقلا نادك نو ديسلا ىلا سيدقل
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 سا ىلا ةفقاسالا بدتنا هسفن تقولا ىفو ٠ تايشربالا زئاس ىلاو اروطنع

 الا عيمج يف هل ميقاف ةفئاطلا ءانبا نزلا معف هيلع فوساملا كري رطبلا فاخ

 ةسالا لان دقو رويغلا ربالا ربحلا اذه ةراس1 عومدلا بكسب ةنورقم تازانج

 ,اشتسم مؤحاو هئابحا رعا نم نأك ديقفلا نال رفوالا ظحلا كلذ نم هراشب

 ذويا ديسلا لقا كالذ رثا صو ةياوسرلا هلاعا ُْف هل دعاسمو دضعم ربكاو

 ل رانا ديلا ىلا اهشياو ةيرفم نمي ونمرلا د صاقلاو قدك مد نم هلا مسا
 - ١١ انضم اصخش اود لذ ريخلا يف ر م

 كءادقب هترهشل روثاو لصوملا فقساهراشب سلرق ديسلا ريغ كلذل ةبولطملا

 اوبلطو مهباختنا هل اونلعاو هيلا ايتكت ليؤللاو ةيلوتعرلا :ةزيفلاو:ةريعلا

 ةسالا ُ هفلخي نال هتيشربا سوريلفا نم ًاصخخت ايحصتسم مول اريسا نرا

 زاك ام دمتي نأ ىلوسرلا نئابلا ار باوجلا نيرظتنم اوناك انو اهتراداو

 وريلقالل ًادهعم نوكيل ريدلا عيسوت ينعا هلمع ىون دق رك ذلا ديعسلا كري رطبلا

 دات نينم ملا نم ناسح الا عمجب ىلطي تابشرتالا ىلا لئاسرلا تحف ني نداللا

 ماعلا ريخلا اذه ين كارتشالا لع ةصاخ لصوملا بعش ضرد>و ٠ هعورشم

 .ساوب 12رانيل ىلا لسراف نالعالا اذه وكس دق هراشم دسلا ناكو ظ

 1, ريثك ناب ارذتعم ههّنج هنكما ام بلحن مقا يرتعز ليئاربج يروخلا
 امو كسانلا ىتم رام ىريد ىلا مهتاكذو مروذن يدق ع اوداتعا دق هتيعر

 ذأ ىلي ةراشب ديسلا نأ ىف كشي ال بئانلا ةدايس ناك انو ٠ ديبشلا مانهب

 - 1 13011 د © كرانل اذيصاق لصوملا ردا دق هنا دقتعيو

 )0 ةلرخو“ ةيولطلا تاما ممل ايكري رطب انئان اناحوي ليئاخبم يروخلا
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 كف ا نس ةأحنلا هديس ريدل نير ذملا نيديزإل وذ ام" ام: لاكي

 ةراشب ديسلا راكفا نا ريغ 1744 ةنس ئروخلا ةبتر ىلا ةراشب فقسالا:هاق

 مرك لثم هثيعرم ناو بدشلا هلتخو دق نا ىار هنال نظلا اذه فالخي تنأت

 : هنع دامتنالا هيلع بعصيف ةافتبلا ةرّقلاب تاي لو عرفا دقو اثيدح سرغ د
 ثيدح مهضعبو ماش دق م دق مهضعب نال همأقم مايقلل حلصي نم هسريلقا ف 3

 سريلق الا نم مهب قشي نم عمج كلذ عمو ٠ هيبختنم ةيبلت ىلا هل ليس 0 ناميال

 ءافعتسالل فاك ببس اهنايف هوقفاوف ةروك ذملا بابسالا مهياع ضرعو بعششلا

 ديسلا ىلا اباتك ينملا اذه: في بكف ٠ اهيلا بدتتا يتلا ةفنظولا لوبقن

 ظ نوطنا سويلو

 ىلا حاحلالاب هوئجلي نا اودارا نيبختنما ىلا باوجلا اذه لصو الف 7

 هاف قا هع نانا 56 فورظلاو ةفاسلا دعب نا ريغ ٠ مهباختتنا لوب

 ةايوط ةضوافم دعبو 18١١ ةنس زخاوا ىف ةيناث ةرم اوعّمجاف ٠ :اكري رطب هزيف

 نوءعبراو ثالث رذئموي هرمعو ىلحلا رهاض ليئاذيم يروخلا ب باؤتلا لع اوعمج

 رغصو هتءافك مد.ب اجتحم ايفعتسم باجاو رمالا ةلاه اهيلع علطا ايف (1)أة

 ينعا رهشا ةعبرا دعب لاوسنلا هيلعاورز 5 ل ةفقاسالا نا ريغ هنم

 ناح رداغف : رضحن نا:ةسدقملا ةعاظلاب هيلع اومتحو 18” ةنس ناسين * ؟ 1

 هللاةمعن سنويا ديسأ|:ةرزاوك ًانارظم نوطنا سوبلوي ديسلا ةفاقا:هلوصو دغ ف

 0 امال هروص» أرهح فرعا كعب 12 -ةنسزايا# نق قشمح نازط

 نيرشن ا" هيف اي روخو 1784 ةبس زورت 21 يف للا يف مك اسايش هعماسر تناك ١
 ةعس 4١ لثموي هزفعو ١75 يان
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 ئاخيم سويطانغا يعدو ايكاطنا 1 رعب مبنأ هسفن مويلا ىفو ٠ كيلثاكلا

 .وي روغي رغ ديسلاو ٠ ةنراوملا كري رطب :رايت سرطب ديسلا ةاعبغ روضحي

 مال ١ اكليللاكلاب مولا فقشإ فورم سوزطانغاو + نمرالا كري رطب

 ءويسانثا ديسأا دي ىلع عباسلا سوي ابابلا ةسادق ىلاو سدقملا محلا ىلا كلذ

 دو ٠ هيمورب نايرسلا ةيكري رطب لكو ينمرالا يلب ويسدوأث نارطم فارص

 ري رطبلا ديباتوظعالا ارك افلا وناكتاولا يف ةفئاسالا وةلداركلا عمتجا كلذ رئا

 ذع مغ المش دق » هيف لاق لوألا نوناك ٠١ يف انايخ مييلع ىتلاف ٠ ديدجلا

 زل يذلا ةورج ليئاخيم سوبطانغا رك ذلا اصلا كري رطبلا انبلا يعن نيد

 01١ ليحل ىلا ةتايارتللا "ةكاطنالا ةكري راطبلا داعا هداتحاو هحالص
 0 ٠ اهراملتخا) دق, ةدطاولارقعتنطلاب نولئاقلا ةقاعلا ناك نا دعب ةعماجلا

 ٠٠ ءانثلا قحتس ةمهب ةنس ةرشع تس وحن حبسملا ةيعر ساس دقو ٠ ديدم

 اوناق .ةعرقب و ناورسكب ةاجنلا ةديس ريد يف نايرسلا ةفقاسا عمتجا هللا هافوث

 .د بحأف ٠ 1 رطب شوقهرقو ىواين نارطم ةراشب مأنهب ساروق اوبختا

 | ناعاو ةلوقعم ةياوص بارسال محا هنكلو هيبختنم ةوعد بيجي نا ربملا

 ث ةرم ةفقاسالا عمتجاف ٠ ايعرش أباختنا بختني كري رطب كيسال عضخب
 تاششلاو معلا و حالصلاب ريهشلا يبلحلا ليئاخبم ير ولا ماقملا اذه ىلا اوبدتناو

 ناسلا ريدلا ىلا رضحو مهعاطا هياع اوما الذ يهبلط باي مل رعالا داب ينو

 اكريرطب ع افقسا دحاو موي يف مقأ ىيلثاكلانامالا ةروص ررق 00

 لالا .تتروطتا نارطملا روضحي كالذو مهعيملل الماش رورسلاو حفلا ناكو

 ٠ ينوراملا كريرطبلا نابت سرطب فسوبو ٠ قشمد نارطم هللاةسنو
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 0 انوعلطاو اوبتكو : ينمرالا ةيقيايق كري رطب سماخلا سرطب سوي رومي را

 كيرلا وغاز هد سلون و سرطب نيسيدهلا ناطاسبو روز لكب ند راص

 يال -. . ار ايووحلا ةمااطل ًاعارو 0 هنلعنو يلوسرلا نودلا

 )١( نيم ا سدقلا حورو نبذ

 ا ميشا الار وراك متهأف طاشنب ةجؤيظوي باشلا كارلا ًادشاو

 كلثاكل ةثداحلا تاقيضلا ربخ هفلاس كري رطبلا ىلا ةذفنملا لّاسرلا نم ف

 |مريغو نيتوراو نيطنطسق تاجاوحلا نأ ةءاراشل تفس او لصوملاو ل

 مثاصوأو : مك أسحا ىلع مثركم سو بذل 5 دانا كب الولا بأبي ف مثودعأس لق أون

 7 هاا ا لا كادن 0 ٠ نيمولظملا 010100 نع نك 0

 ل ماقي ناب ا 26 نا لع هثحنو كالذب هرب ١ ةدس زوم

 هفلاس نراك امي امايق موقلا دقتعملا ىلا مثوعدي ىل رابمللا نايرس ىلا لس

 ذآ جيعف اضيا ةفئاطلا ماجن ليطعت لواح ريا ودع ناريغ 7

 هناكس نيب فالخ ماقف ريدلا يف اما ٠ لصوملا ةيشربا يفو ةاحنلا ةديس ريد

 دمنا نو ل همر ويناسب تلا ردا انوا ناسي يدلل ا كورلا
 نك 7 يصر لا نور :ريحدلا هيي عون طوس ادق ٠ ل فلا لدا
 كش هقيقش نبا سرطب سلا وهو اعبار مهلا مض مث ءالكولا نم ةثالث اهتبقا

 ايابلا مظع الا ريملا ةسادو 0 اهضرع اهظفح- لع هصرح ةهديساو ٠ هورح ,

 اينوشركو اينيتال عوبطملا دييأتلا ةروص نع ١
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 0 52و 185 ةنس لوليا ١6 2 داش قي روس اهدياف نسدابللا نئاؤن

 إذ عمو (1) ١8٠١ ةنس طابش رمش ةرغ يف اهددج مث ٠ 17417 ةنس لاثلا

 هاتف ٠ ةيصوال افالخ روكذملا فقولاب فرصتي نا ديدجلا كري رطبلا داراف

 ١" ةرايزا ةمور ىلإ كاي رطبلا:ةرفاسف : نبرظب .سقلا امدم الو هالكولا

 وقحلا تا يعاري نا:هيلع سدقملا عمحمل مت كانهو فالخلا مس رة

 فلا نا ريغ ٠ ةفرشلا ريد.ىلا داعو اكريرطب ديأت اذه مو كوكشلا دعبب و
 طب سقلا هجوتؤ ٠ مغرلا نيع مارفا رام ريد يف كريرطبلا لزتعاف مدخن م

 ا راظتنالا لاط ذاو ٠ ةلأسملا هنك عمجلا سيئر مهفاو هيمور ىلا ةورج
 سلا لها ضعب..ب>حاص ثيح هردنا ىلا لصو ىتح ابروا دالب يف لوحتي

 :ءاطلا ةدئافل ةفرشلا ريد ىلإ اباسراف ةيبرعو ةينايرسفورح مم ةعبطم ىنتقاف

 ,ا رفسلا ىف نييلضوملا نابشلا نم ضعبلا بغر ر ومالا هذه لالخ يفو

 هوناباش لصوملا نم رضح 18١5 ماعو ٠ ةيسوسقلاو ةينابهرلا دصق 000
 ةنايهرلا نيلاط دحالا دبع ساهشلا نبا روصئمو ردخ نب فسوي يسدقملا

 ا هلوصو ىدلو ٠ تونجلا يف ةبغر يجناخلا ودعس نب ميسملا دبع سامثلاو
 الق ريدلا ةسسنك- هس هنايا ةروص ررقو ةكلثكلاب رهجا 18٠ ةنس ةفرشلا
 .اسؤورلا رم قو مثرما نومتكي نيدذلا نم.هلها ناك امو ٠ سدقملا نابرقلا

 1يفننل ءالكو انقا دق : اهيف لاق لحسلا يف اهتروصو ةفرشلا يف ةظوفحم ةيصولا ١
 ٠ ىدمالا فسوي سقلاو . مركلا ريدلا سيئرو نمرالا كري رطب سوي روعي رغ هذه انتيصو
 ا” | ا الاق ١ ةورح هللا ك5 نبا سرطب سقلا اثدلو مهتقفزيو ٠ غابص نام سقلاو
 ا م14 ةئس لوالا نوناك © ريغصلا لحسلا ينف يوابابلا كلصلا ةروص أمأ
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 سمتلنو اندلو لثمن انعت اننا : نولوش ًارس ىئانلا ةدايس لا ارك ا

 هن بنانا ىنتعاف هراكفا اوريغي و هب ةبقاعلا ىلفح ترا لق ًانهاك هوعمرت 3

 ىلا هدر تونبكلا ةجرد ىلا هاقر نا دعبو نهاكلإ تابجاو يف هةّثو هعجتت

 هنطو ءانبال ةودق نسح>ا ناكف ءاه

 كا ل رولا ها ل
 عمجب ينتعإ عرش سوبلوي ديسلا روشنم هافاو ذنم اناحوي ليئاخيم يروخل

 ةيمانةيشربالا كلت ثناكو هدهج لكب ةاحللا ةديس ريد/ت اناسحالاو روذنل

 ىلع هلمح هنأف هريغ َطو هيلع الاب و ىب رضا ب .نلا عسا ناريغ ٠ ةيحلاو قافتالا

 عاذ نأ ماصخلا متع أمو هتعاط 006 راشد كلا قرت ليش

 كالذ بابسا كيلاو ماوعلا هو نيقيرفلا نم_ لكل ماع

 يف بسادق نمىلوالاةم دخلا اوضقي نايلع اوداتعا دقنوكلئاكلاناك لوا ٠

 :مههتب ول بسح لكيلا ىلا لوخدلا يف ةبقاعيلا ,مةبس الك : اجراخةسينكلا قاو
 نم ادب سدقف هسركف حبذملا ىلا ييلتاكلا سدقملال>د : مهسادق ىهتنا اذا

 بعشلا للا ًامفدو تفوأال ًاريفوت كالذو ريخبت نودبو 5 ةناثاا ةمدخ

 كرد ل ا ا دل وف كا
 عوبطلا مب مهشالا باتك يف تارابعلا ضعب اوكلصأ دق سوسقلا ناك أيناث

 "ا 0 ا ا كالذ لك هيمور

 برضو 2 هلادميو فقس لا تاعي و 031ت13 ءءاس ناملالا احم سفطلا

 ردخو ٠ اناحوي اموتو ٠ ةياده وجح ادلو سلوبو ىتم انسالو شوقرق رباك! ؛

 يلع ًادانت دل ايفقسا امئاخ سبلي ناك هنا هنهاك ىلع فقالا ةمجج تناكو ايركم
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 .ارااهقوقح قرتخ نا هناو تاهجلا كلت يف دوهعم ريغكلذ نا عم هدرو روشنم

 لاونايتفلا هسلاجي ناحمسي ناك اهمياعتو ةيسقطلا ناحلالاب هعلو ةجمي هناو

 ل ءاركشلا ابسالم كلذو .ىلاعلا .ءاننلاو تازكسملا برش قم كاذو اخي الف

 يلا اوحصن الاطو لدوملا رباكا فقسالا عم قفتاو مهدادضاو ناوالا

 حصتني لذا 000

 ,ء: خيبوتلاو حصنلا نم ةدئاف جتنت لو لاقلاو ليقلا كلف

 صوف سدقملا محلا ليو كا 0 كل ليل تل ناقيرفلا

 سدقملا محملا | مياع علطاو كا راعبلا | اف ناك اليتمور ناو لئاسإلا

 *18١ ةنس خيرات 7 ناكر: ايحترب لاني دركلاو كري رطبلا 53

 اا كف نك هأ' نامي يو قفولا لع هناضرجت هراشب فقالا

 7 رت ونا عمجمل سر هحصنيو * سقطلا نم *ىش راصتخا ءاضتقا

 ه روصنم بالا مهسئرب امس الو نيلسرألا نابهرأب رومالا تالضعم

 هيلع ةسائرلا قح نيلسرلل نأك سيل كلذو ٠ةكحلاو لملاب افورعم ةنوكل

 لانيدركلا هاصوا مث متأيش رب ١. يف ةفقاسالل نودعاسم مهنا ثيح نم

 ةليضنلاو للا سابتقال نادلكلاو نايرسلا نم انابش ةيمور ىلا لسري
 هذ فعضب لائيد كلا ةفاين لعا دق فقسالا روع اكتب ةسردم

 وعي نا هيلع راشاف ٠ ائاد يملالا ضرفل | ةوالت هل ًايبتي ال هناو هتخوفيشل

 1 ال | لطحا نم هاي ناك ام يفاءازعورز: ةيدررلا ةحتسر ةفالع اينع
 | م 0 لبقملا لبجلا ًاراكذت هللا السريو الصقم هرابخا نود نا هلأسو

 © زا هنم بالطو نينموملا داشرال بتك يقودنص هلا دقنا هنا
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 ماصخلا ناكو )١( نادلكلا كري رطب دزمره ان>وي ديسلا رابخا نم هفرعي

 الو ٠ دادغي يلمركلا سول وذ يردابلا امس الو نيلسرملا نيبو هني 5

 ا ل ا ل ل
 ةياكشلا نم هتئربت ىف مهمكح مم غيابتو لئاسرلاب هتبارعت نم سدقملا عمج

 ادهم هلا ىلع « ريحشالا باتك يف ل لخدا » هنا ينعا (لظ هماع ةعوفر

 لانيدوكلاو ١6٠١6 ةنس ناري زح ؟؟ يف ارتب يد لائيدركلا بتك ىنمل

 1811 ةنس با ؟4 يف اناطنف لانيدركلاو 18٠5 ةنس راذا ٠" يف انا

 ناكو درا م كلتكت يذلا يثوقلالاايايا كري رطبلا يخا نبا انحوي ديسلا ناك ١

 لك ذنمو 1181 ةئس اكري رطب بصن ع ةئسا 1 هرمعو 11 ةنس انارطم هلعج دق هم
 ديسلا هفلخل ةنس وتو ١8١8 ةبس ةيمور نم ديب أتلا كص .ءاج ينوناقلا رمعل

 ظ يلهضمعا ايز الوق
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 ىلا لبصعلا

 ةتغابم - اغاب هللا دعس مايا لع لصوملا نتف - ةراثثب فقسالا تاناسر
 ها همي رغت هسيحهبأوجي: هصخير نودب ةسبنك ستيب هماهما - هسادق نابأ ةمعت

 مبقدصا هباختنا - هتفقاساو ليخدلا ماصخ ١15 شوقرق يف تاماسر

 هعفر عاب ٌةءارب لاصتسا - (رسمانهب ةكلشك اقاخ مائهب نابرلا
 فوذتبليخدلا هعكلف كي .هنالعا ج١ .٠-41 هيكري رطبلا ىلا

 يجضرفالاب تمن -رهاش ليئاخيم ديلا هداجنتسا -ليخسلا
 ةمغازم ةكلثكلاب بلحو قشمو بس هرارقا

 ,رارقاب نييبلكلا ةقث مدع - ليخدلا

 كري رطبلا باهذ. - بلح ىلا

 بيحرت - سدقلل مأنهب

 هب رهاض ديسلا

 شوفرق ةيرق يف ةراشب .فقسالا ممر 18١6 ةنس يىفو 6
 ينو. كاملا. نومعُت نيانج.سقلاوهو ابسيسق لصوملا يف مسر و ةيبماعت

 - نيتعاما نيب .نتهلا: تددحت اشاب 6-00 لصوملا عاح نامز ىف ٠4

 اورطضاف ةعيبلا نم نيكيلثاكلا اودرط دادضالا نا كلذو ٠اموت رام ةنروخ
 رف دادزاو ٠ ةعيبلا ةةصالملا ةريغصلا ةفرغلا يف مهسادق رمعالص اوضقي نا
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 ةميب ملوث دحتسا ةيعيسملا ناءاولاقو ماما ىلا ةيلكش مهيلع اوءفرو مهوتغابف ةءار

 هل ةمعن سلا نآكو ٠ هةر ةصخرالو يناطاس نامرف نودب 25

 لخدكلذك وه ايفو ٠ ةفردلا كلت يف سادقلا سدقي حابصلا كلذ يف منا

 علخي داك امث.ابرضو اش هنوعسويو هنوفنعي اوعرشو ضبقلا هيلع اوقلاو نوساوُم

 تم هرداب مالا يدي نيب لثم اف اقتكم يارسلا ىلا هوذخا تح ادق
 ٠ انتصخرو انرمآ نودب ةديدج ةعيب حتفت فكرا كل زاجا نم : الث

 ةعببلل ةعبات يثو ةديدجال ةمودهمةقيض ةفرغ هيفتيلص يذلا لحلا نا : هباجا
 اما أنئابأ ةعبب نم انوعنم انموصخ..رال اهيف تيلص امناو نوساوقلا دهاش 6

 ناكو ٠ مكتلادع الو كفاصنا هلبقيال رما اذبف ًاقلطم ةولصلا انعنم مثدارم ناكر:

 يبو ٠ ةكاحم نود ؤيشلا سيسقلا سبحي رماف موصخلا نم ةيده ذخلا دق 1

 ةمارغىداف : ىعشلاةو>و دحا هراف نوطنا اجاولا رضح نا ىلا مأيا ةعست هن

 الخاد ةسينكلا يف هتعامجو وه يلصي نادل صخرو هليبس ىلخف احلا دارا اك

 اهنم ةبقاعيلا جورخ دم

 كلا دبع سامشلا هعسا لصوملا يعش هوجو نب باش يدتها كاذ ذاو
 ٠ للحي فوت سآلا ةبارق نمو كريم للا ةرسا نم رولا دبع انح ن

 ةاداعم نم ارذح هنكل ٠ اموت رام ةنروخل انهاك ههقب نا ةرامثب فقسالا مزع

 اهيف همسرف دادغب ىلا هبصطصي نا يار مث شوقرق يف هتماسر يلع لوع موصخل
 هل لاق.هعمار ةقفرب لصوملا ىلإ يركلا دبع ىلا داع املو 18٠١ ةنسم ًانهاك

 لبتقث نإ نم السم ريصتو ءاضي ةماعشلا مضت ناقفوالا ناك دقلهب راقا ضم
 يجنرفالا هراشثب فقبسالا دبي ةماسزإ
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 ١ نب يدنه نابرلا هل لاقي ”ى# بحار مب ركلا دبع سقلا لثب هس

 لالا نوطن أ|سوملوي لالا قسمد 2 قتلا دق رهشأ عضب لق نأك و ؛هَرَوُو

 ١ |بهاك مهقاو ىدتها دق كريم مركلا دبع نا دجوو ١41١١ ةنس هنطو

 مالا يدي نيب موقلا ناميالا ةروص ررق تاص ةمعن سلا داشرابو : هلثب

 | اوهفطو 4كم اوظاتغا : م ردح ةقاعللا غلب 55 لكلا كفملم لانو ةراتثل

 زتعا مهنم صلختي يب لع مدنا دوبل مرهم قماح نولواحنو

 ع اذه دعبو ٠ لرمزودلاو ها ةدابعل غرفت ثيح مانهب دايم ارد

 وعم سامشلا متل نس لصولا ةسمامش اهيف مسرور ٠ شوقرق ةيرق ىلا هراشب

  اماو ٠ يلقدتف سايلا يمدقألا نبا ناعن سامشلاو تاص هللاةم سقلا نبا

 أمهجرهشل نيصحنسلا نيذه

 قاري رطنلا © ةراك انركذ ام ّلَع نيبكيلثاكلا ةلاح تناك ايفو 4

 منع هرارسا متكو مهنم رغنف 18١8 ةنس ةتفقاسا مم ماصخ كيس ليخدلا

 لل يلا يدلواي ىرت :هل لاقو ةيكري رطبلاةسايس هيلا ضوفو هرطاخ ىف ام
 ركلا اذه اوفظتخم نا يئامم لبق مهتلواحل ءال*وه نم انيما ثسلو نسلا يف

 رطب كسركال ةصرف مدتغأسو ينع أبئان كميقا نا تيار اذهلو كيس دعب نم
 ةكلثاكلا ةنايدلا ري 0 دقو مهفو قدحاد اذه ءأنهب ناك ويضوع ايعرش

 س هتنأرطم دعب اهف هتبغر تفعاضتو ٠ لصوملا يف هدوجو ذنم نيلسرملا

 واو و>تف نب ليئاخيثو ودرج عوشي نب فسوي 0 ذابمهنم صخفن نييكيلثاكلا
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 ديسلاو ٠ نيدرام يف ينمرالا يداش فسوب اجاوخلاو ركب رايديف كح دح
 ةكري رطل نع لزتت نا دعبوو ,بلح ىف )١( ايروخ ناك ذا راش لئاكا

 نارطملا ناكو بلحب اذه مانهب زايتجا يدل ةهجاوملاب مث ةبتاكلاب كلذو أضيإ

 حئافو اموي أرمت ىتح انامز يقبو ةيفخ نييكيلثاكلا سئاك ىلا ددرتي روكذملا
 يثخا ينا هباجا هكل ىكيلثاكلا نامالا ةحصب قاف ددصلا اذه يف هكريرط

 نارطملا ثرتكي لف ٠ كدصقم اوفرع ام اذا ةفقاسالا ءالوه ءكوذجي نأ نم
 لبتقاو ينادلكلا يدنه نيطسغوا ديسلا ىلا ًارس هفارتعا مدق لب هلوقب باشلا

 ةفرشلا ريد يف ىلا ةيكري رطبلا ىلا يمتني نانود لجحلا هنم

 ايرطاع اهيف فداصف روك ذأ هبئان ةقفرب ركب رايد ىلا ليخدلا لقتنا ع
 دبع ىسدقملا همساو اكلك ناكو ةعضاعلا نم تا الماح « أرب م

 هنأب مثدهشاو ةكحملا نم نيلجرو وه هدنع هرضحاف : قدما ى رولا نبا دحالا

 ثكالدو 0 رضاحلا عانهب نارطملا نم ردجا هتنراطم نيب ىذل هنابو زحاع خيش

 هدعب نم اكريرطب ىم“# نا ديري هنا ناعاو ةنايرسلا ةفئاطلا ةسايسو ةقاذحلاب

 ني روك ذملاةثالثلا ةداهشب ةكحلا يف ايعرش ًامالعا مث رضحمضرع كلذب بتكف
 تردص تقو برقا يفو يلاعلا بابلا ىلا نيتقيثولا ذفناو يذاقلا قيدصتب و

 نا هل ةنذئوم مانهب نارطملا مسأب ةكري رطبلا ةءاربلا تزودتو ةناهشلا ةدارالا

 ابا 1 رايد ىلا تلصو الو اهتريداو اهدباعم مو ةكرب رطبلا ىلوتي

 1 امجار ركو ةكحملا يف ليخدلا

 ةفرشلا يف ةظوفحلا لئاسرلا نع ١
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 اا رشعلاو نتن الا نا اننا كد 2 رطبلا ماقملا ىلا يضلل

 ة هب رهجي نا ةنمسعلاو هعاراودقتعم رهظأ 0000 مانهب اال

 ساو يبعش نمو نامزلا لئاوغ نم فئاخ ينكل كلثم دقتعم ينفا : ليخدلا

 رطبلا نعذي لف ٠ لمعلا اذهل ةبسانمىرخا ةصرف رظننتلف الهج نيدئاعما
 لانمض هيلا ذفناو راصامب هلعاو رهاضليئاخيم ديسلا ىلا بتك لب باثلا

 لا سجرج نم هصلخي يل هسفن نع ةلكو ةمح عم ةكلثكلب هناها ةروص

 سد ىلتو ةكلشكلاب زهجا ح٠ !ًءدج هدياكم نم فاخي ناك ذا قش هد نازطم
 د نم ةبقاعيلا قفطف ( ؟) لحلا هنم لبتقاو نيطسغوا نارطملا روضحي هناما

 يجئرغلاب هنوتعني نيحلا
 ا طللا رمش ليخدلا ةافو ربخ انقرتمي وشهد ىف زاسلا خلا ناكو

 ٠6 دقو 5 ويلا ديق يف هنا هنع هغلب الف“ نارةعزلا ريد لع يلوتسيو اهفطتخيف

 .نكلو ٠ ماقلا اذه لين يف هريغ قبسي نا هاسع بلح مدق هل فلَخ ةماقا

 هوملا مانهب نابرلا ميقا دق نا هغلب 6٠ ةنس لح ىلا هلوصو.ىدل هنال هنلظ

 ركيلثاك هنا سريلقالاو بعشلا رضحب ناعاو ليخ ليخدلا ىلع اظيغذي يقف اك ريرطب
 ا ؟لئاكلا ناهالاب:”زتاف .!نيكلتاكلا نيهاريز بلغ دق . قشمد يفوهو ناكو

 اا رولا نييلملا نا ريغ ٠ اضيا بلح يف هرارقا ررك

 !اكل فا سدقإ نخاف ةسنكلا يف سادقلاب هل اوحعسب ف هريغ اسف هقبس

 د ىف رهام ليئاخيم كريرطبلا نك باحيف ثداوحلا هذه. تناك انيبو

 ةفرشلا يف رهاض ليئاخيم ديسلا ةلاسر ؟
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 ريمالاط سوي و أسأر هبتاكي يلوسرلا يسركلاو ٠ هيأر ُُس ًارصم نانبلب مارفارأ

 لف ةفرشلاب يسركلا ريد يف ةماقالاب هاعنقيل ةنراوأا كريرطب و لبا 3 أحست

 نرا ىلا ةجاجاب ةلاقتسالا الاط ادتكبورب عمحم ىلا بتكي لاز ام لب ضر

 181١ ةنس لوليا ” يف ةصير> ريد ىلا رضح هتعاسلو ٠ لو.شلاب باوجلا هافا

 هجوتو ةبكر يرطبلا نع لزنت ةسفقاسالاو نادنك سيول ديسلا روضحب كانه

 كرب رطبلا ناك ءانثالا كلت يفو ٠ ةيشربالا ةسايس ىلوتي نا ًادصاق بلح ل

 بحرف رهاض لئاخيع ديسلاب قتلا باحي هزايتحاىدلو ميلش روأ ىلا دق مان

 ىلع هضرحو يناموزلا يمركلل ةعاطلاب و يكيلثاكلا ناهالاب هراهجاا لع هأنهو ٠

 تاملا ىلا هيف تابش
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 ىلبرطقلا نوطنا سويلوب ديسلا ةباين دبع لع ةفئاطلا ةلاح يف

 لوالا لصقلا

 را انارطم هورج سرطب سقلا هتماقا - اريج ةيناث سويلوب ديسلا ةباين

 اًدعها - 1811١ ةبس للحل ًايعار رهاض ليئاخيم ديسلا ديب أت قىشمد يف هاقبو

 مايا نيدرامو ركب رايد ىلا هتدوع -- لحب لحلا هلابتتا - يدمالا اموت نابرلا

 ةراش سنقل تاماسر زوستكي دادغب لل هباهذب رءالا دابطضالا

 كأذ يلمس تبسم دادغب ىلاباهزلا نم أموت ناب رلا كوه1إو سوقرقب

 رفض اموت نابرلا هغبي وقوهروشنم نم سؤيلوب ديسلا راذععا

 ...ةفرشلا ريدل مهتانسح وا رابلم لها باستكا يف

 سلبارط نرايرس ربخ

 0101ه اعلا ا حاع لياععتدسلا لزفت املا <
 ئانلا ةفيظو ىلا نوطنا سودلوي ديسلا دوعي نا ىلع يلوسرلا دصاقلا روض

 , ريدلا .نرم بره مهتين فرع الف ٠ ديدج كري رطب ماقي امير اقباس ناك

 ضحاو هيلط يف اولسرا ةفئاطلا رومأب ىردا هريغ دجوي مهنا امو * ءافعتسالا

 ؛او٠ةينأث ةرم ةباينلا دلقلو مهعاطاف ٠ ريبدتلا اذه ىلا مرارظضا هلاونيبو
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 فسوي سوي روغي رغ نارطملا ناك الوأ !)هتعاطتسا ردق ىلع ةيكري رطبلا ةراداب

 الاع ةورح سرطب سلا ناكو دحا هفلخي و 1145 ةنس يفوت لق يسدف

 سدقملا عمحملا يضر دقو : ةفئاطلا ملا ىلع ةريغلاو ىوقتلاب ًافورعم اطيشأ

 ديع موي ةفرشلا ةسينك يف بئانلا هرضحأ اذهل ٠ هباختلاب يلوسرلا يسركلاو
 يسرك لع سوي رونيرغ مساب انارطم هماقاو 141٠ ةئسس لولبا ١ بيلصلا
 ديسلاةطبغو ٠ قشمد نارام يددصلا هللا ةمعن ديسلا ةرزار؟ كلذو ميلشروا

 ٠ كيل يعار نزاخلا فسوي ديسلا هنارطمو ٠ ةنراوملا كريرطب نايت فسوإ

 ىلع اواصحو اهيف اورثك دق اوناك نيبكيلثاكلا نال نيدرامل ديدجلا نارطملا نيعتو
 ىلع افوخ ةنيدملا كلت ىلا هباهذ نع لدع ديدجلا ناراعملا ناريغ (؟) ةيرحلا

 ىلا ددرتي ناكو قشمد ىف هتماقا لع ٠ ةيباوص بابسال بعشلا ىلعو هسفن

 ٠١ 14٠. ةنس ىلا ةفرشلا ىلاو ميلشروا

 ةسردم حتفب مربخي و راص أم هك تافوداابلا بنأنلا تو

 (*) ةيسرياقالا ةوعدلا نيقئال ةبلط اهلا اولسري نا ىلع مهثحنو ةفرشلا

 ر عار مساب فورعم ريغ بلحب هدوجو عم رهاض ليئاخيم ديسلا ناك الو

 اليكو ليئافور يروخلا يلوسرلا بئانلا سويلوإ نارطملا ىبس ةيشربالا كلت
 دّدسلا لوبق ىلع ةيبلجلا ةيعرلا قافتا تالف 181١ ةنس يناثلا نوناك 0 يف هنع

 لصوملا ةيالق يف هتلاسر نع ١
 ١؟ يف ىماضكريرطبلا ديب ًتهاكو 18٠١ ةنسطابش 1؟يف همح ديب اسامث مسترا *

 تاماسرلا لس اذك ١18؟ةئنس ناري زع

 لصوملا ةيالق يف هلئاسر *
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 رات روششنمب هتساير دياف روكذلا بئانلا مثابل : اهل ايعرش اًيعار ليئاخبم
 )١( اهسفن ةنسلا نم نازي وح ال

 اي نهمأك نارفعزلا ريدب حل ةعلاطم نم راتتسا مايالا كالت يفو

 اف ىلح ىلا باهذلا ىلع سدقملا نامالل هبح هامكل ٠ ينادرام اموت نابرلا

 7 دانا عولوي كتبا رمأب ةنبكلا مادقم ليئافور.يروألا هداشراب

 كك رئاسف كبر ايد ىلا ةدوعلاب ةكئانلا هرمأ ىتح انامز لح يف ماقاو لحلا

 1 | نا هصخربا 03 رايدب ةنابهر نسكر ىلا ةشركلا سائر نه

 طب فا نيطسغو كمال كالا شماس نم رحأ؟ب باتكبو (؟) مجدبعم

 رلا لوصو ىدلو* مانهب كري رطبلا ءادتهاب:«ئانتعا ليركتلا 0 نادلكلا

 را ةنكمي مل هنا ثيحب نييكيلثاكلا اوقياض دق دادضالا ناك نيدرام ىلا اموت

 اطقف تارم ثالث ىوس سدقي.نا اهيف أرجتي مل ةليلق (مايا ماقاف سانلل رهظي
 (*) نيدهطضملا نم دحأ هب رعشي نا نود ليللا ةدم

 انلا دفوا : امعمج فقوت دق ةفزشلا نيد :ءاثل تافاعسالا تناك الو

 ؟و ةياغلا هذهل ناسحالا لذب لع نينموملا ثذيل ةفٌئاطلا ءاحنا ىلا اموت نابزلا

 ' هآمش هيف 151١ ةنس يناثلا نوناك ١ هخب ؛ رات هندإ نم روشنعو لئاسرب

 هرصبلاو دادغب يف.ينايرسلا بعشلا ةساس هيلا ضوفو

 دقو ىرفلا يف ةراشب ديسلا ناك لصوملا ىلا اموت نابرلا لؤصو ىدلأو

 ا 11 1 ةئس نآري زح ا/ ةفرتشلاب ريغضلا لجسلا نعو ٌلئاسرلا نع 0

 رك زازا يف نيلسرملا ىلا بئادلا ةلاسز نع
ف ةظوفحم شو نيدرامع يلمركلا سويطادغا ةلاسر نع <:

 *ةفرشلا 
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 وموص نب مانهب سقلاو وجاك ردخ نب فسوي سقلا اهو نينهاك شوق
 يف هنذاتسا الو روشنملاو لئاسرلا لع هعلطي م هب اموت نابرلا قتلا الف ٠ طن

 قئتسالا ناطللا ةوقب هسنم اهيلا هجوتلا لع دمع امل كلذلو دادغب ىلا بأ:

 عمجتاو ليئاخيم كري رطبلا رماوا بسح ةيحورلا هتطلس تحن دادغب فرو

 دما ةلاسوا دنم 506 دان نم 555 ناك هنال يرالابوا : سدل

 ادي بشا ريشلاو روش مقلع تاكو كد ا رفا نا

 هقوقحي لخادتلا يف هل قح ال نا بئانلا ةدايس مهفي نأ هعنب نةدالأ دم

 رقا ةفرشلا ىلا تابتاعملا تلصو الف ٠ هدصاقم ىلع هعلطي نا نود ةيوعا

 تزا هرءأو د لع هحنود اموت نابرلا ىلا 5 ' ود هطلغب بأ

 رفاسف دادغب ىلا لزنيو ةراشب ديسلا ىضرت
 تروسو اى نط سل ًاراجت نأ ودول و[ يسللا غلب دق نآكو

 ًاددع ناو: ةري زغ ةورث باحصا اوعضا دق ركب رايدو لصوملا نم مرلصا اهري

 ةلثاع ١١1٠١ ىلع فيني نايرسلا نم 5587 رالم 00-6

 هللا ركش نايرفملا ناك و ةيكيلثاكلا ةنايدلا ىلا نولايم ةسينك نوعب راو تس

 نوناق يف اوادبي نا اودارا مهنا دفولا اذه رابخا نمو ٠ مل ابني مف اهدئاو

 لادسنا او:اراو « ءاشام » نييوقعبلا ةرابعب « بوتكم وه 6 » ةرابع نامي

 ٠ [ئاخ دفولا مجرف نويرابلملا مهتهاوي لف انامز هكر ت دعب نم جبذملا بابر

 دالبلا كلت دصقي نا ىف هيغريو كلذب هملعي اموت ناب رلا ىلا بئانلا بت

 ثلخما كري رطبلاكلذ ىلا قوتي ناك م ةفرشلا ريدل افاعساو اسوفن بسكي#
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 يو رمالا يف رحبتي دادغي تاونس ثالث اموت نابرلا ماقاف تامحرلا

 ؛ رفسلا تالذ نع لدعف حلفي مف طئاسولا لاصحتساب

 لا ةديس منا لَ ةسينكو ةعامج سلبارط يف ناي رسلا ةفئاطل ناكر

 اي رسلا تالئاعلا ىلا نيا عكف + نوعز هزكو ناتي نييوفاثوا أمل

 شلا ريدىلا هنولسري اهيلاع فرصي امم لضافلاو فاقوالا كلتب اونتعي نا كانه

 181١١ )١( ةنس طابش * اهخض رات ةقيثوب كلذدهودعوف

 راوي فسوب جاخلا مههوجو ءاعمأ ناو ةفرشلاب ريغصلا لحسلا نم كلذ فراع |

 ءو ٠ تراب رعانحو ٠ ةسيدكلا ليكو سيسنرف نب فسويو ٠ يروقاعلا ردان ةلئاعو

 يلصوملا عابطلا سايلا وب

 002 ظ ّْ



 ا
 شوقرق ءاسن ىدل اهراقتحا -- ٌسوقرقو لصوملا يف راقن ىتمو وزع فةسالا ربخ ٠
 ةراشب ديسلا جاعزال هترما وم - مهاتوم نفد هعنب لصوملاب نييكيلئاكلا وزع ةقياضم

 مهقح ةداعال لاملا مهذب  هسوسق سبح - تادتكلا ىلا هراشب ديسلا بره

 راقت ىتم نابرلا ديب مهاحل هقلح -- هايأ مهماحلاو شوقرق سوسق وزع ةبقاعم
 هن دوع-- هموصخ نك لح 0-52 3 ديكس

 لعهمز ,ءهتايح ىلع فوملا-دادغب ىلا هبره---بئانلا لئاسرب هتيز
 ىلع يلاولا تح نيكيللاكلا يك يارا ةداعا-ناورسك لا 7

 يدنه يرابرلاب داذضالا ليكن - دادثب يف ءاقبلاب فقسالا
 اش عم ةفرشلا ىلا هلاسرا -- نيلسرملا يعز ةعافشب هقالطا

 قيئاخ# نقلا طاشن تشم نارطف ةمعت مغ « +© فاعتشأو

 مساب يدده نابرلا ةنروخ- كبنلاو قشمد يف هللا بحت نب
 ليئاخيم ةيسوسق - ةمعن يرارطملا ةافو - نامعم

 ةروز _نراععب كيسروحلا ةيفقساو  جئاص

 سقلا طاشن دس نينثالا رفس -قشمد لَ

 كبنلاو قشمد كي انحوي

 لصوملا يف ةقورعما ( تسد كي وا) راقتلا ةرسايف أشن دق ناكو ٠١
 ( ةبفاعيلا فقسا وزع مرآ اهيلا | اونا نيذلا ةنراطملا ةرثكل ) نارطملا تاب م مأ

 سوقلعلاو ناحلالاو ةغللاب هقيقثتب فقسالا اذه قيقش نباوهو ىتم هع'ا 7
 ةعبرا هرمكو ١ ًاهار انهاك ىنعا نا همأقا ىدح هرافظا ةموعل ذنم ةنايرسلا
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 (١).مترسا يف ةنراطملا ةلسلس لصاوي كل كلذو اماع نورشعو

 رف نييكيلثاكلا نيب ءىشانلا ماصخلا لصوملا هبقاعي ذئموي ذختاو
 رابرلاو روكذملا فقسالا نم ةنتفلا تأدتباو ٠ مهلمش تدعفتو ,عجاعزال

 ١ ناكوذا 8 نايىلا| هغمو سشوقرف لصق هنأ كلذو ٠ ه.خا نبا م

 او نييكسيلااكلا عم ماصخ يف تناكو طقق ةيبوقعي لايع رشع ةيرقلا

 اوجرن نرعللاو متثلاب مهتاعي عرشو مٌرباكاو موكا ورع فقسالا

 و ةيرقلا ءاسن هتدبت .لصوملا ىلا .عوجرلاب ذا الف نظاتنم هدنع

 ١: دليلا ىلا هلوصو ىدلو ٠ هظغ منك و هنيح يف نهنع ضرعأف ٠ راذقالاب

 ذ نم ثدخ ٠ةداملاك ةعيبلا انف يف هنفد فقسالا عنف نييكيثاكلادحا ةافو

 صخ ىلع دادغب يلاو ىلاو ما احلا ىلا هاوكش وزع عفرو نيتعامما نيب بغش
 ع ام ماكغل تالصلا لزجا ةياكشلا عمو :نيقاشملا دادنب نمرا دحنتساو

 ضبقلابو نفدلاو ةعيبلا نع همصخ عنمب نيمزكيللا نم تردص نا رماوالا
 ةأ تقلقف ٠ قدشي لللق امع فقسالا نابلاحل ربا عاذو ٠ ةراشب فقسالا

 و هيلع حئاص هللا ةمعن سلا ذئتقو لخدف ٠ هرما يف راتحاو رابلا فقتسالا

 ةءاوعىراوتي ناك حيسملا عودي اندمس ناركذا : ناعزف جلت كلاب ام:هل

 ا : هللا ةمعن سقلا لاق *نيا ىلاو برها فيك :فقسالا لاقق ٠ ابراه

 للا كلت هدنع تابو ماخذ انم نيتمزح رضحا 5  ينعبتاو يلثم لمعجاف كلاما

 - لجو «نيماصبلا#نيماسرلا ةلعف يزب مهنم لك ايتو ظقيتسا رجفلا دنعو

 هئادتها دعب ةيواسنرفلاب اهرشن يتلا ىتم ةأيح ةمحرت نع ١
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 دنعةراصقلا لحم ىلا الصو اهلف ' امهب دحا يردي نا نود رسجلا باب نم اجرخو
 افيقز لت ةيرق ىلا ابهذو نيماسرلا دنع ماخلا اكرت رصوخلا هل لاقي يذلا رهنلا

 شوسقلا قيرط ىلع ةروك ذللا ةيرقلا مادق امعقوم يتلا )١( تادنكلا ىلا من

 كانه افتخاو

 م * فةسالا باطيف احلا دن لبقاابصلا دنعو

 اومرغ م 0 ردك الا دا ىلا اوبك ام 141 ةنس

 مثاتوم نفدو رارسالا عي زوت نأ ميععو ع فس 5 اريك نلف

 م.ايمثاردلا نمار 1 نوفرصيف ند الأب مايا ةس م ىقبت ةشحلا اة ةربقملا يف

 (؟) نفدتف نيساوقلا ةمدخ ادعام جرخ وأ ةوشر

 هوتأيل شوقرق ىلا مثذفتاف وزع فقسالا لع هطرش ضرع دق احلا ناكو

 يدنهنبمانهبو' شجح.مانهب: 1 مثءامساكيلاو: 0 هوتأفرب اكألا صعب عم م اهسوسفب

 لعاواخد ايلف «نارخآ نانثاو ٠اشاق قاحسا ىتمو معيسملا دبع نب ميرفاو اي 5

 ىلعو هل ءاسنلا ةناها ىلع خيبوتلاب مثرداب لب مهيلع مال لا "دري مل اولسو فقسالا

 'هوعيطيو جنرفلانيد اوذبني م امهنع حفص ال هنا: لاق يت>هتعاط نم م,عانتما

 :ةسدقملاةعيبل|نامااماو ٠ نهلاجرب تلكن نا دعب أل نهراقتحا نمضن ه١ ل اننا اولاقف

 اين وفر ا انو انيك ةيسفل نا نر دع 2 ذاق دق اق نع الضفف

 يلالعلا اهانعم ةيسراف ةظفل تادنكلاو عفترم "لت اهانعم ةينابرس ١
 ا

 هفرشلا يف ثو 18١1 ةئس بئانلا ىلا سوسقلا ةلأسر نع '"'
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 ىتم نابرلا ادبو ميديا اوطبرذ دونجلا ىلا :ءواف ابضغ زيمتو الا مالكلا

 و ع أمك قيتع فخ اهدي ةارما مث تناك و( ١!مثاحلو 57 قلح

 اض تمشي فقسالاو : كدانع ءازج اذه٠ يجنرف:ةلئاق هسارما ىلع هتمطل

 ةرمعلف يبمار قلمي ىنتكت كارا فقسالل لاق رفا سلا قلح اوادب الف

 وفدراو نورخالا لاق هلثمو ئييد تذبن ال ينتحيذو تلح ىلع ىسوملا تأ

 ٌةاقفرل م رفا سقلالاقو ٠ كنم لإ 0. هللا يلا خرصي ناهملا انتونبك نا

 دشرهنا بوتكلا اوركذاو ٠ عوسي مسا مسا ىلجا نم متنها نال اوحرفاف متنا اماو

 ل وع ظغ دادزأ اذه تعو٠ابنم ع لدنيا يني نيك

 1 حي انامزر اول ةا: لاي كوك وك" ىلا مياسراف بفن ناب هعنقاو كالا
 0 مهايع ء ىلا مهعجراف مهيلع

 زلت ةيرق ىلا اب ره ناذللا ةمعن سقلاو ةراشب فمسالا اماو 6٠0

 ام ةوالتو حيسملا مال يف لماتلاب رواغملاو لالتلانيب راهنلا نايضقي اناكف

 يزيل ةيرق يف ناتيمي مث ةيحور ةولخ يف ذ امهث أك اهريغو ريمازملا نم مهاب ل

 هقتفي فقسالا براقا نم وهو يحرلقلا نبا اذيسوي ناكو ٠ تاغود اهعسا

 ات ةليغاكسم نواح فيقسسالا.موصخو ا: كبلا نابشا امييلا لضويو

 ا ىلا هنوماسإ ودب 50 اثير داهطضالا نع فكلاب اورهاظتي نا ىلع اوعمجا

 هك هتفاو كاذ ذاو ٠ هتيعر ىلا داعف فقسالا ربخاو مهنيماتب اهيسوي عدخ

 : ةينابرلا ةيانعلا ىلع لاكتالاو ربصلا ىلع بئانلا هضرح اهيف ةفرشلا ريد نم

 ١ ايوان رفةعوبطملاورابخا نع 13

 ن ةيرقلا خويش نم كلذ انععمس ؟
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 هنوتغاب بك نورا هموصخح ناأكو )١( هتعاس تتاام اذاآلا تومال هنأ

 نكلو هتاحنل امي رط ةيالولا باب يف دحي نا الماوم دادغب ىلا برهو كلذب رعشف
 ىلع فاخ ايلف ٠ هيلع يلاولا بضغ اوجيه نيفظوتملا نمرالانال تطبح هلامآ

 بره ةبوبحلا هتيعر ىلع هفوخ الوا هنا سويلوي ديسلا ىلا ب ةك رحيصو هتايح
 ,باتكب اذا ال ما برهأ هركف يف ددريوهاهفو ٠ رفقلا قيرط اكلاس هيلا

 ريجالا ناش نم برملا نا : لاق ىتح هيزعيو هب هعجشي هيلا اموملا ديسأا نم
 فارطل ل هل لف ا رقاق او كل نال ل لا

 مهتوةح مهيلا درف لصوملا كيلثاك ىلع يلاولا فطعت ىتح نامز رمي مو

 فقسالامنمو اريك افلبم سوسقلا مرغ هنكل ٠ قباسلاك ةيوانماب سئانكلا يف

 . لصوملا ىلا عوجرلا نم
 هروز قا نب يدنه نابرلا دادضالا ضعب محأ رومالا هذه لالخ ىفو

 يلع رصم ةنلا اوققحت الف ٠ نيتنسب مانهب رام ريد يف هلازتعا دعب لصوملا يف
 ل

 هلها تيب يف وهو رفغلا هيلع ضقتاف هراضحاب رماي نا ىلع ماحلا اذه تلمح

 جزف قدشلاب هيلع ىضق دق : نا نوعيدي هموضخو يارسلا ىلا هوذخاو هولقعو
 ناكو لسرملا فسوي يردابلا هدهاش امل هنا ىتح ريسي قمر ىف وهو نجلا يف

 هئافش نم سي ابيبط
 حرف هقنشإ ىضقي نا 2 مزاع مالا نا هغلبو هيعو ىلا يدنه داع الف

 ةسدقملا ةنامورلاةعيبلا نبا يلا تلت نالاف ىنتمهد ةدشلا هذه نا ثيح : لافر

 ةفرشلا يف ةلاسرلا ١
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 7 11 ل لا ىف (1] اانا نيزف اك ار .هذهلف هنن لا ءوذخأب

 انا أ ف 1 ا أما, .اغارثك 7:
 ىل ةفرسلا ريد ىلا بهالي كرا هم اوراش دلساريو مي راسب يكلو

 نابش لاسرا رةجاجاي بلط دق بئانلا اذه ناك الو ٠ هقيدض ىري رطبا

 1١ هذهل اوبختناو ةصرغلا ةنبكلا منتغا : تونبكلا ةجردب نيريدج لصوملا

 هلأ ل ةعلاطمب أمرغم ناكو حئاص همعل سلا نبا 1 نوقايدفوحملا

 امو انلا معم وذخاو ناورسكف قشمدف دادنب قيرط لع 1417 ةنس

 سلا لالا

 "اسال مهب بحرف ٠ 4 ىلاو ميلا ةجاح يف سوياوي ديسلا ناكو

 تكلا لاا وك دق اوناكدايشاوو قشمد  ةنشربا ىف نايرسلا رثكا

 ار نيمت يذلا همعن سينويا ديساا مايا ىلع كلذو (؟) كبنلا بعش مهعبتو

 تدب ناك ارجاع اذهش ىضا الف ٠ ةئس ني رشعو تس ذنم ةيشربالا كللتل

 ه ناكف ٠ هللا بح اموت نب ليئاخيم.سقلا همسارويغ كببنلا نم نهاكب
 هه نيكلثكمم ا نايرسلا ةمدخب موقي كبلا ىلا قشمد نم ددرتي نهاكلا

 !8114 ةئس يناثلا نوناك ؟/ ريغصلا ةفرشلا لت

 لل ةيالقلا ةبتكم يف ةظوفحم ةميدق قاروا نع "؟
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 كلت ىف ينوتو ٠ ناعمس هعسا مرا مثدحا يدنه نابرلا بئانلا ماقا

 فورص سو.طانغا هزانج رض ٠ رايا ؟؟ ىف يددصلا هلا ةمعن نارطملا ةنسلا

 ليئام ديلا كولسو هكولس لع .ىثاو هنباو كيلئاكلا مورلا كري رطب

 انشا ا 0 لياخيم نوقايدفوملا ممر بيانلا نا مث )١( ةورج

 كرات نة هسلا 22 نا مساب انهاك مث ناريز 5

 ديشلا ءوراؤوف 2 4 .ةيارطلا ة ةجرد ىلا ةروز ناعع“ يروا مقر هسون

 ةنراوملا نايرسلا ةفقاسا نم نينثاو ميلشر وأن ارطم ة ةورح سرطب سوب روغي رغ

 مئأص نحب سفلا ا هّماسر ةقنو وأ ررذدلع 5 ىدك> ىلا ةلطراو

 (؟) روبحلا ديؤب ىعشلا اهاقلتف

 لود يتلا مداح ٠ ريا يدق 5 نارا لانك

 ةسارد يف هتحار تاقوا فرصي ناكو لاملافرءيال دجي هيحورلا ةمدخلا لع
 را ل ا الا رع هو اا

 هيدي نيب فارتعالاو ءافصالاو روضحلا !وبحا نيكيلثاكلا مورلاو نايرسلا نا

 لغتي نا هيلا بئانلا زعوأ كلذكو ه ايفو 0-5 يف ةري زغ راغب ىفاو
 نيبب ويلا رثكا بذتجا ةدم رصقا يفو ةعاطاف ايف سوفنلا مدخي وكبنلا ىلا

 ميوقلا ناميالا ىلا نيقاشملا مورلا نم ًارفنو

 ةورج سرطب كريرطبلا لقب ليئاخيم كري رطبلا ةايح ةمحرت نع
 ةفرشلاب ريغصلا لجسلا رع ؟
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 تناإ سل لصعلا

 "١" ركب رايد ىلا هلاقتنا - ليخدلا فلخي فترا يف هلما - رايسلا نبا للم 5

 اهب كريرطبلا همرح مث هخيبوت - هراوطا - مانهب كريرطبلا هفقحالم
 هتلاسر ةروص 2١5 ناميا ةروص هفيلأت  ةياكن ةكلشكلاب هرهاظت

 هندوع - هنامعا ةروص١5أ قشمدو لصوملا ىلا كلذ ف

 هي روس ىلا

 كب رم ام يذلا رايس سجرج نارطملا نم ناكام امأ 4
 ةال اوثرتكي ملو هب نويبللا قثي ملال هناف بلحب يكيلثاكلا نامالا ررق دق

 ةيبوقعيلا نم ريغي ملو قشمد ىلا لقتنا ئانامز هلها تيب يف سدقي ذخا

 القا ١ ليلأللا توضيب ةسائزلا عام .مالتسسا دنعب نموأو لواح ناك لب
 .رايد ىلا باهذلا لع لوع كاذ يف مانهب كريرطبلا هقبس دق نرا

 'وش حالصا ىلع ةريفلاو ةفااطلا بارخ ىلع فسالا رهظب وهو 181 ةنس

 ءلأ 8-1 نا همييال هنا لجرلا اذه راوطا ةقيقح ىلع :يراقلا فقي ىكلو

 كا اكل, رعبا قلق لزلطت نم عيش اقءاورام انبه ركذن :ال ما ًايوق

 شمرلا ةالص ىلا موي تاذ رايسلا نبا لخد لاق يب وقعيلا اذه نعيريحع“

 سوسلا دحا 0 هيسرك ص سلجو ٠ هتعيش ءانبا ىلع مري

 «راتواصلاب ماق يذلا موصرب رام اذه : الئاق هسيدق افصاو مغنيو ةياسحلا

 اماعط قذي مل ذا ةنس نيعبرا ماص يذلا يوابوطلا موصرب اذه ٠ ةنس
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 خلا ةنس نيعبرا ةدم ديدحلا درزب ىدرت يذلا موصرب رأم اذه ءام برش

 ءاء ةنالا ثاراشر «ندسفلا عطقو تاغلابملا كلت ىرم نارطملا رحضف

 هريسفتام الئاق ةيناي رسلاب اهمتخو اهقدصمو اهعماسو اهيراقبو ةياسحلاتاكب

 سقطلا بسح غلا بونذلا نارفغ هللا لأسنل
 نييكيلثاكلا دنع البق يلصت تاو ل تا

 عوقلا نامالا وه نيا فرعتو نارطم كنا ثيح هل تلاقو اهنبا تعدتسا
 بيلحلا قحي كدشاناو كيدي ىلع موي لك هعفرت يذلا نابرقلاو 0

 نهاك ياو يتايح يضقا داقتعا يا ىلع : قحلا يل لوقث نا ينم هتعضر يذا
 اك يلمعا هامااي لاقق ٠ يكيلئاك سيسق ما كنهاك ًاراسسالا 0

 ىلع اهبحن تضف ٠ ةلطاعب تسيل نييكيلثاكلا ةقيرط نإف كريمض كلد
 ظ ىكلئاكلا نامال

 هئاهتنا ىلع هخي وو مانهب كريرطبلاهجاو دكا لا لرشو دنف راشلا نايا

 لع مانهب كريرطبلا هليضفت ىلع ليخدلا بتاعو نيدرام مدق مث نيبكيلئاكلا ىل

 عم ففتاو ةي ريشبلاب سفاي رق رام ريدىلا بهذ لب همالكل ثرتكي ملف ٠ هريف
 مأنهب تيرا مرج ىلع ةفقاسالا ضع

 كل رار رد را اعدل تلا نق ع ردا كنار
 تقاس قانا مانهب كري رطبلا ربخ ) ريخلا اذه ينغلب ا » لاق هتعومحم

 تضخر ( اكلنا ) 506 الوءأنهب كو طللالا ركب رايد يلا يتعاس ْن

 ف 0 انثاو انا انعمتحاو ٠٠٠ ىتم كري رطنلا تكناقو نارتغلا 3

 تع رايسلا نبا دفتسي : ذاو « هانمرحو مرحلاب هياع انكحو سقأيرق رام ريد
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 1 13114 لذي قفط هلا ىنعا بلح هوب د دق ناكباه داعا هسئاسد

 ءاطلا بذيل لب هعانتقال سيل ييلثاكل :اكلا دقتعملا نع لضانيو ٠ مانهبو ىتم

 كم ناكر يرطبلا اوننتجي 1 4 ريع د م

 اهذحلو ٠ همارم يرحيث هفاخ نا ىلع ليخدلا لمحي وا. كر رطب وه هولبقيو

 لا نه اهةسنو اهانعميف ةبراقتم ناميا ةروص١81١*ةنس طابش ةرغيف فلا

 .رفلا يضرت ثيحب نييقرشلا نم نيدتبمل لع نماثلا ىنابرا ابابلا اهذرف ىلا

 يف لصوملا بعش ىلا ددصلا اذهب ةلاسر ذفناو ٠ طابش ١6 خيراتب اهرشنو

 لاو ٠ سدقلا نارطم شودن» سايلا : ةفقاسالا موتخو ءامسا عيفوت ناسبن

 لع ةعببو :ىلذتلاىل رانا دسيالادبع نسويلويزو ٠ نيبلضوملا ئلببتلا ةمرك

 ١ اهفورحي ةلاسرلا ةروض كيلاو )١( هوجولاو ءالكولا

 كلا ةلبلبلا مكتع ىنخي ال مكيلا ةكربلاو مالسلا ءادها دعب نم» ٠٠6
 ورح ليئاخيم :رارطملا ءادتها ذنم يا د الزانو ةنس نيثالث ذنم انتفئاظ

 اما انيكريرطب نم لكك نا حضتا ال .مانهب كري رطبلا مسقرا ذنم 2ظآ0 8
 ب كري رطبلا نا ضعبلا لوقيف اها ىلا رهظي و اعادحا ينخي « ناميا يتروص»

 كري رطملا نا: : مريغو ٠ نادلكلا ةعيب يف فرتعاو ينامورلا ناهالا ررق دق طقف

 ةي دسفناو راثملا أكف ٠ ركب 7 2 نيطسفوا نرارطملا دنع فرتعا أضيا
 علا

 الل طن ازاوتي نأ ان 500 ةرحت) كلا ان: صوان [انعت افيأو الف
 ماف انم ةفيخ هب نارهجي الو اًرس هب افرتعا يذلا نأمالاب نييضار انك اذ' هنا

 لصوملاب ةبالقلا يف اهانعضوف راغلا ةلئاع يف ةينوشرك اهموتخب هتلاسراندجو ١
 را 1



 نكل ٠ اركناف اه اما ٠اهبارخ ال ةفئاطلا ةرامت انب وغرم زال هاضرن اننا اهل نومي

 ًاريبدت ربدن نأ ةيوبألا ةرينلا انتقأسف + كملاب نالماعتي امها ةيريثسلا ىلا هباهذ

 لاصتتسا لع انمرع ثالثلا نيدرام تائروش هوجو قاقتابو هللا ءاضرب أه 3

 بوهعي ر ّ نت يحاعمو ءابالا بتك ا مك وةنراطلا * ءايآلا - اناكحلاو قَأَق

 ل نيمولعملا ةا ءببلا ءابالا 0 1 رذ' 0 رون 3

 كد دك اهلا تغضأ لب ةسدقملا مماحما - 5 ءابالا ةيالعت ىف ةجردنم نكن

 ٠ سواثميط نأ ذاكم سيفو اثو : سروةسويد ناكم سوّئاطسوا عصن ضن نا انمزتلاف

 سراعب رامو' يعدربلا ناكم ينيبيصنلا بوقعي رامو " سميتنا ناكم سونوطناو

 اريواس ناأكم

 مماخلا بدترت نم كلذو ٠ ةبجاو ينامورلا ربحلا ةروشمل ةعاطلا نا انيب 3

 هلك للا يدنا 2 مباسلا بابلا يف ةيادحلا باعك نمو ةثالثل

 اذبف ٠ ةيمور 50 بحاص ربك الا مهسأرو ةنوكسملا قافآ ةعبرا ددع ىلع

 ينامورلا ربملل ةءاأعلا ةمدقتب انيضتر

 لوقي هنا اندجوف أضيا يربعلا نبا سوير وغيرفل ةماجلا باتك انصخ من

 لبتفا نا ينامز يف يذلا كري رطبلأ ينمزلا نيرشثءلا ةنمس رمعلا نم تغلب الا

 ا ل ثمبا نا ةرورضلا يتأبباو ٠ تونبكلا ةسائ
 تاق ةيرهسملا فئاوطلا نيب قالا نا تققحت ىتح انفئاوط نم نيفلاخغلا عم

 ناسناو مات هلآ ميسملا عوسي انديس نأب نوفرتعي مميمج نال ٠ رهوجلاب ال ةرايعلا
 ةعيبطلاب «هتوسانب جيسلا توهال داحتا » داحتالا نا مهضعب لوقي امنا ٠ مأ
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 ثحبا تدع الف يلق نم ةضابلا تءزنف ٠ هوجولاب مهنمو مونقالاب نمو

 « داقتعالا لئاسم يف دحا

 بدقلا انئاب ١ رارقأ بجومم ناميا ةروص انررح ققدملا صحفلا دعبو

 01 11 ةاديفا را ةطحلإلا ةييبسلاو ٠ انجفئاط.ءاحنا ىف اههيسن انشيو
 ري رطبلانعانازتعا طابش لوا ينفنمن اماو ٠ 6 دنع اهوظفحت اهيلع عالطالا
 وس امهعم قد ُ بع. | ارثك | انعبتو ينوعُت ةسيدقلا ةعيب ةيالق يف انمثاو

 7 « ريسي رهن

 سوي * يرون ليئاربج ينالود ايليا سامشلا ٠ روعاس ايليا سقلا
 داده مهاربأ ١ يلا دع ادح رم غابص دحالا دع سايثلا « ورش يمسدقملا

 3 ميهربأ دع عسا( قح سما دبع ٠ صوغوب انح ٠ روع مخرب

 زري٠ سامشلا نبا ليئاخيم ٠ هاش رضخنب مهاربا :اموثنب حبس ادبع ٠ نوره انح

 اوح اموت جيسملادبع
 7 كلانا ىلا رزيغيا# ةنسورابلا أ ىل قشمد عش ىلا اهلثم ذفناو

 - معلا هيمحو الوقينو سينرفو هللا دبع هتوخاو هدالواو احيش هللا ركش

 مثرشبي ىسومو نابلاو لوفرو سجرجو انحو يرتميدو نوطنا ملعملاو همعنو
 موحصت قباسل نعذا

 ' اما |عفست كتاف راسلا نبا امتر ىلا نامالا ةروص اماو 5

 نيعأ كديارلا هلالا سدقلا حدرو نب الاو بالا مسبب

 وقعيلا ةينايرسلا انتعيب ةدمحا نيسيدقلا انئابا يراميا ةروص 3
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 عيمجا دنع نيلوبقملا بوعي امو مارفا رامو ينيبيصنلا بوعي رام ةيقرشلا

 هليذب انوامسا ةنودملا نون اننامياو

 / نمو صلخ ذمتعاو نم | نم 7 كلذ هل بس هللا ميهربأ نمآ

 نادي نمي
 ىري ال اموىري امك ضرالاو ءاهسلا قئاخ لكلا طباضٍب.ا دحاو هاب نموز

 ٠٠٠ ديحولا هللا نبا حيسملا عوسإ دحاو بربو
 اتنيعاباني أر اننا ايقيقح ادنكا اقارتعا فرتعنو رقن « مبارلا مسقلا نم » لوا

 مكاقلا لوتبلا يرم نم رهظ يذلا« ١ :١ انحوي » دحاولا حيسملا انيدياب انسلو

 دبا لصفتملا ريغلا نيجعلا داحتالا ةطساوب توسانلا ةعيبطو توهاللا ةعيبط نم

 توسانلا ةعيبطىلا تلاهتسا توهاللا ةعيبط الف ٠ طالتخا الو ةلاحتسا نود نم

 بجم رامصاب نيتنباث اتيقب امهنا لب ةعيبط ىلا تلاحتسا توسانلا ةعيبط الو
 هيبش ٠ مأت ناسناو مات هلا حييسملا ديسلا ناب ديقتعنو نمون اذهلو ٠ لاصفنا نود

 انا للا ألا رانا 6 وا عادا ةينو توهذللا فيش ب ادا

 ظ « ١6 : ؛ ريع » ةيطخلا ادعام

 يذلا ليئوناع وه دسحتملا ةملكلا نا فرتعنو رقن « سماحلا مسقلا نه »

 نيباددرتم ضرالا: لع انعم راسو ةماقلاو دقلاب اهو : انعم انملا يا ايعشا هنعأبش
 نم هسفن لاصفنا هتوم ناكو ٠ بيلصلا لع تامو ٠ ٠٠ برشو لكاو رشبل

 داو قد رو را ايش وار ات هتوعول نراع ماشا يدل
 ةلكلا هللا هب دحتا يذلا دسجلا نافرتمنو نمون «سداسلا مسقلا نم» اناث

 ناو»٠ ءانتءعبط نبا يفيفح داسج لب حبش وا لايخ وه الو ءامسلا نم لزني
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 مل | 2 د ديبجلا تدجتاو ترس مالالا بالا ريغلاو ةتئاملا ريغلا ةعيبطلا

 هيبطلا قرتفت لذا دحاو صخم" دحاو حيسم اهنم راصو مالالا باق ةتئاملا

 1[ هلل يذلا ريبدتلا نم ءىش لكيف امهضعب عم ,ةدحو يف اتكرتشا ناتللا

 ٠٠ قرتفت الو لحمضت ال ةدحوب ناتتباث ناتعيبطلا لب ٠٠١٠ دسجت ىذلا

 ديا ريهت نودب اهتلذب ةحبث نيتعيبطلا نم لكو
 , : لاق ثيح ناميالا يف هرميم يف مارفا رام كد ديلا راتبا دبش انك

 بلط فيك املا نكي لولو ٠ هيعارذ لع خيشلانوعمت هلم فيك ًاناسنا نكي

 رحبلا طسو يف ةنيفسلا يف مان فيك اناسنا نكي ل ولو ةمالسااب قالطنالا

 هيصنلا بوقعي رام لاقو ٠هل تعضفن رحبلا جاوما رهتنا فيك اهلا نكي ملواو
 + * هتوسانو هتوهالب بيهر : هتسايس لكب وه بيج : نارفغلا باتك ىف

 زاسنا هنا اب طمقلاب فلو ٠ هلآ هنا امي ةعيبطلا قوفي لاحي لوتبلا نطب نم
 ناسناك ةراغملا يف ماعرلا هرظنو ٠ هلا هنا اب ةكئالملا دانجا هتحبس

 ةتاثأا ةسدقملا ةديحولا ةدحاولا ةعيبأا نا « نماثلا مسقلا نم» ًانلأث

 ومما . رارسالا ةعبسلا حيسملا ديسلا نرم تممللت دق ةيسرطبلا ة .ضصلا

 +الا ةمملاو سدقملا نابرقلاو ةبوتلاو سدقملا نوريملا يا تيبثتلاو
 ةحيزلاو تونهحلاو

 .ل| باعصا ةقطارحلا عيمج مرحت انا « اضيا نمانلا مسقلا نم » 57

 * سويرا مثو ةيلوسرلا ةعماجلا هللا ةعبب نرم نيقشنملاو ٠٠١ ةدسافلا

 هلا همرح يذلا رئذلا ءىيسلا اخيطواو ٠*٠ روطسأو ٠٠٠ سونودقمو

 رم لك مرحن ةلمجابو ٠ حبقتسملا هداقتعا يف هعبت نم لكو ينوديقلخلا
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 كر , رالاةسنكلا هده دولت املك ليقنو 0 ٠ ةسدقملا ةيلوس رلا ةعماجلا ةسنكلا هم رك

 ملل « رشأعلا مسقلا نم » ظ0(

 هيف ةنوهلا سفنالا ناو ١ ٠ ٠ سفنالا نت يا يقتسملا نامالا ىلع نيلقتنلا
 اذهو « نبلجال مدقت ىلا تانسحلاو تاولصلابو ةيملالا متابذلاب نيةنيو ندعاسي

 انتسينك يفو سوبب ةينانويلا يفو اربطم ةيئامورلا ةسنكلا يف ىمسملا وه ناكمم ا
 ةثالث انتفلب تال ٠ ٠ ١انيملعم نم ريهاشملا ب ثك رثكا يف م لويش ةينايرسلا

 لاق ٠ سفنالا نوحتو منهجو توكلملا اهحرش لويشو اناهبجو اثوكلم يشو ءامسا

 نيطعيذا «١:١؛انحوي » نزاخما يف ىتلا سفنالا توص تععت : مارؤأ رام

 امل توهقي لها ملاعلايف احل يتلا سفنلل ىبوطعلا َناقيو اضعب نهضعب ىبوطلا

 (1) ءامسلا يف اوف مسريف يذلا ىلع كّذت موي لك

 6 لا عل ا هل لا ل مسقلا نم» سدا
 ةكراطبلا نوكي : الئاق يربعلا نبا مثركذو ٠ سدقملا ينيطنطسقلا عمجم ا مس
 ينامورلا يسركلا بحاص ربكألا مبسيئرو ةنوكسم ا قانا رادع لع ةعبر

  ثالثلا تاسيدقتلا نا لاق نم « 5 مسقلا نم 5١ سارلا نم » 2

 انلجا ثرم بلص نم اي ةرابع اهياع فاضا مث نمو ةنثالثلا ميناقالا ىلا هجو

 ير نكيل

 اندهاع دقو ٠ انتايح ىهتنم ىلا نوتباث نن هيف يذلا انداقتعاو اتناواوه اذه

 هلا دحل انمودخ اهاناسو اندي طخيهتروص انرطعا اذهلو هب رهجنو هب كسمتأ اننادل

 ةويحلا رفس هابل أاعسقط شو مهنع سادقلا هحيبذ مدقت دارملا رتقد ىلا ريشب ١

 اه:؟١٠ اي
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 ال9 هب طاش افا ارك ةىكازب

 ةنبكلا ءاسؤر ةيس ريقملا ةنهكلا ءاسؤور كيس ريقملا

 قد نارطم سجرج دحالا دبع سويلوي نارطملا
 اهياي امو ىليبانبلا

 ى» محلا ناكم » ى» متكخا ناكم 0

 هيكل ء اع او ة دج دا ريقفلا
 م داخ سايلا ناراملا وع املا ريقلا

 ملشروا يسرك ١ يروح

 4 محلا ناكم» ى») محلا ناكم »

 ةكرطبلا ىلع ؛اليتسالا رايس سجرج ناراملا ةياغتناك امل هنا ريغ

 لع ثبا نرا دععف ٠ ةحرش يت الا هبلقل نم رهظ © قحاب كسمتلا نم
 ىلا لهتناو نب دوم رالغ 0 انما لوطي ليخدلا رمت نأ ارب ريشا هلم

 سه
 ى ققشمدف
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 عاارلا
 اناحوي ليئاخيم يروخلا سدح -- ميصفلا مايا ةنتف -لصوملا يف نيليلج نيدهاكةافو ٠"

 - ةراشب ديسلا نع ىلاولا وفع - همي رفت - مكاحلا ا! تاركا وخلا

 دادغب يلا لزان وهو ليئاخيث يروخلاب همودق موي هؤأقتلا -- هتدوع

 ةراشب ديسلا هتحلاصم - هتدوع - هتشيعم دسي ام عم

 لئاسرب دابطضالا ربخلقن - نيدرامب داهطضا

 نيدهطضملا ةدشانم - روثا ىنهأك رابخابو
 فكل "يا نغملا 5 هل يراسل

 نالوج -- لنراميا ةروص هري رحب

 ةقيثوب مانهب كريرطبلا

 ليخدلا لراميا

 هجومه

 نينهاك لصوملا هي ةفئاطلا تدقف اهسفن 141 ةنس ىفو ٠7

 سآلاو :مزملاو ةريذلاو ىوقتلاب فورعملا حّئاص هللاةمتن سهلا امهونيليلج نيلس

 نارطملا نيدرام نم مدق امهئام ءاهتنا لبقو ٠ ريهشلا طاطخلا ىوارقعلا ميه

 دحالا مأيا نولضي 02 ناك دا تن ةفورعملا ىلصوملا جوازم 7

 اما١ سعشلا تويب هِي نوسدقي مايالا ةيقب ينو ةبوانلاب ةسينكلا يف ديع

 يرو د> سامثلا راد يف ةريغص ةفرغ يف سدقب ناكف اناحوي ليئاخيم يرو

 ةسينكلا هي ةولصلا ةبون تناك مالالا ةعج يفو ٠ ءارعسلا ةلحم يف ةد

 ةراشإ فققسالا دوجول ةلفحلا سأري اناحوي ليئاذيم يروا ناكو :نييكيلثا
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 | 0 ُه :

نا ىلع هبعش لمحو كلذ نم سايلانارطملا ءاتساف : دادغب يف
 ا ىلا اوعفارتي 

 جر أ سم سف لي اخيم نأ

 ىف فرصتيف كلذ 2 ٠ ىناطاس نامرأ 3

 ةصخر 4ترودب نالف تيب ىف 81 أ لوسا

 00 كلا .راهنلا اذه

 دسم يروخلا اوج 5 أف ا ما -ك كفنأف ٠ هن وحامي د ونجح بلط كلذ

 رلا جايه تاوصا تلع ىتح متشلاو برضلاب يارسلا ىلا هوذاو ةعيبلا نم

 .| صقل ونلا فدسا مويا ةيسلادنفلا َق وخصم يف جف ٠ ءأسنلا ةلولوو

 الل لا اهردداو ةليملاو ساكأو ةلدلا رم ا

 أملا تسل ساكلا نا موصخلا هباجاف لاعتسا نع ملأس : اهيلع ه راظن عقو ايف

 'ةلاخس يروخلا 0 ديعلا مايا تاقدصلا 7 ةنيصلاو اكرام < أم

 وا 02 نادرو ًادحأو ملاحلا همّرغ ان أاموي رشع ةعبسب ةسلخ دعبو

 رام ةنروخ يف كلذ لثم ىرجو هنعس نم جرخ اذه لَعو -شرغ ةياهبرا
 /( هل نذاو' هراشن فقالا نع افعو ننح دق دادغب يف يللاولا ناك

 رغلا عمجي هنس نم يروخلا حيرست موي اهيلا هلوصو قفتاو * لصوملا ىلا
 دن أم هل عمجي دادغب ىلا لزني نا ىونف ٠* رفا تح هراد ةعتما عاب دقو

 0 لفقلا عم اداماو فتسالا نك .ككلا يلا هلوزن ةءاسم ىفو ٠ هب .

 هد ميغلاب اة 0 ناثالا

 1 همنا رافزي قيل نموا سيق دنع فيض دادغي يروخلالحو
 م يروخلا عجر ري دعبو * هدلوو هقف.ةش هيلا ين ةنحلل عنو

 ري ئانلا سويلوي ديسلا ناكو ٠ فقالا نيبو هنب ردكلاو لصوملا ىلا

 || ودلوث ىردالا لعسو دق فقالا ل ع يرردلا اذه هخيبوت
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 هيدا ةصرف ف هجدأتا ىروخ ا دعجمأف 5 ململل يلوم

 ن الرو تس قف 9 ف هسريلقاو ا - ل عم ةعاجلا تدذحا ددتقوو

 4 عل ند 1 ةةوصتسلا مه رار 0 أه :امك هلئاعلا كلت هيب ٠ نعل ل

 فقسالا ماما اجو لحل ءانافسا_ فسر كاهن ربت

 كللا 5 ديهأا ا ايو ضرفلا ةالص 0 5 قا توصب لترو ة 1

 :تايفيلا فرعا دول 11 ينال ىنعض ىلا ديسأي رظنا » هبي

 انخشم يحرج يتبو ٠ يئافش ىلع اووقي لذ ءابطالا نم ريثك لع يسفن تن

 لزم لكو : ةريثك ةيودا كل نا اصلا بييطلا اهيا ىنغلب او ٠ هل دايم
 كتدلاو ميرم ةالصبو كدلاو بالا فجف ٠ افشلا لاني كنم و
 موس و 2 يدق ص ىارتو الا هفالك ترم عرش دكي مف 4 ٍينوثذر

 ناتق ورغم هأنمعو هيهدق 0 كا سهنف ١ هيلع ا نأك يذلا روس

 ةديدش ةلظظعوم نيرضامأ نينثالا لاثم ..:راكف * رفغتسملا نضتحاو عوم

 ني رورسمو نيعشختم اوكبف ري
 نر 2 ةباضا سل 2 2 قيد 0 لكلا باف 0

 سئانك لع ددرتلا نم موعنمو مث دهتعم يف ةكرشلا 0 ٌموبصغ نارفعزلا ةنرأ

 راصد الذ اولئحاف لاوم الا مثوهر عو كالا سوا مثوبدع م 0 أوععسا /

 نم رماوا ةوقب ةيرحلاب زوفلاو راصتنالاب اهنع مل هللا ضوعنا ىلا بيجت تا

 اخدلاك موصخلا سئاسد تلحما اوبتكأم لَ 50 0
 توبكسبلا سرس
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 رثىتم نب فسوي سلا امهو لمصوملا ةيشربانم نانهأك نيدراب زاتحاو

 اشروا ةرايز نيدصاق اناكو ٠ يشوقرهلا سرطب سقلاو لطرب ةيرق يرم

 هاربا اهذفتا ىنمملا كلذب ةلاسر عم ةفرشلا ريد ىلا رابخالا هذه الصواف

 اعقل. ىزعق نيدرام ىلا. مانيب. كريرطباا داع كاذ ذاو ٠ يور للخ

 |رلا هل اولاق ىتح نيملظتسم هولماخ ليخدلا ىلا مهنم رفن هقفارو مهعجتو

 ا 3 نآيرتسلا نان يلق انوريغي نمرالاو نادئكلاو اضعب انضعب مواقي انابا اي

 .فرعتو سومانلا لعم كنا ثيح هللا كدشاننف .ًادحاو انعش انسلا ٠نيبم

 ٠ قح ينامورلا يبسركلا ناما نا 9 دقتعا يلا لاقذ ٠ كراكفا انل نيبت نا

 ظ ٍ ومواقي نيذلا ةسارش نم فئاخ ينا.ياجاف اب وتكم كدقتعم اذا انطعا
 وقح ءالوه نا : مانبي كريرطبلا هل لاقف ٠ نوبلطت ام مس اذا يف 2

 ٠ لاق ٠ نيداضملا عانقا تيل ع رم مهطعاف مهبلط

 رطبلا أرق مهفارصنا دعبو * اوفرصناو هدي اولبقف مكيضرا اناو 3

 :تناكو ٠ نادلكلا نارطم يدي نيب اهررق ناك يتلا ناوالا ةروص مانإب

 متساف نيبقرشلا ّلَع نما كلا سنابروا ابابلا اهضرف ىتلا نامالا ةروص قسف
 اهظافلا ظفح عم اهصخلم كيلاو ٠ اهقسن ىلع ةقيثو قري نا هبتاك رماو

 نيما دحاولا هلالا سدقلا حودو ةيالاونبنآلا مس

 لا حرش اذه ىلع ملطملاو : ماياو هللا اندشرا مهغتسملا بعشأا اهب مع

 انلخ ىلا عدوملا : لسرلا ةماه سرطب ىلا هللا نم نلعملا جيبلثاكلا يسرطبلا
 ا دنا نأ ينام ل ىلوسرلا يسركلا ُُط نيمئاقلا نينامورلا راحالا

 .ه نع جراخ وه نم لكنا وه ةنبكلا ءاسور يف ريقحلا انا انهاه يتداهش
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 يتلا يناقوا ةدم يف يننا معا م ٠ ةتبلا هل صالخ ال ةيئامورلا ةسدقملا ةم

 اهدجا لذ وتلا ناوالا رهشال ةصرف بقرتا تنك ةكريرطبلا يف هتيم
 لكنم ةكارتملا لبالبلاو سجسنلا نم طونقلا ةدشوه بدسلاو يتخوخيش لاك
 رخال فئاوطلاو انتفئاط نيي ةرداصلا تالادجلاوتادابطصضالا ةصاخو ىف
 ةلالض ىلع انببتنا نا ىلا فالخلاو ةلالضلا ةينايرسلا انتفئاط ىلا نوبسني ني

 لوضولل البس رسيب نا راونالا ابا هللا انلاسف «صالخلا نم مهثداعتباوبعششلا |

 سدقملا ناميالا اذه راهشإ نم انكميو عناوملا لطبيب و صالخلا انيم ,

 نارطملا اندلو دوجو ينو ةمالملا ةطساولا تلصح ةيملالا ةمعنلا ىنةكرح الف

 هل ا تالا ع ما اع ا
 ةقيثواا هذه هانلسو انحرف سدقملا ناميالا اذه رشن ين يسلل ًادعتسم هاننفلا

 050000 ذا نكيلف ٠ ةعينلا نوصحلا هتطساوب مدهنت نا ى

 دل حا لك عا نكي مل صالخلا هي

 رش 3 هلل ماكحا نم ةيشخو ١[لظ انف قولا قيلثاقلا نامالل كامرا

 رمان اذهلو ٠ يدبالا كالحلا نم انل ةعدوملا فارلا صالخ كلذب نيدس

 00 و ٠ انرارفاو انحرشل امواقم بصتني نم لك لع مرحلاب اعل

 : لوقتو هللا مسأب *يدتبنف «صالخلا يف بف

 مام ربا ةادوص

 هلمعتست يذلا تنامالا نوناق يف نعني ام لكب ٠ ٠ ٠اتباث انايا نم'وا انا

 لوالا عمجا ينعا ٠ ةماعلا مماجلا لبقاو مركا ٠٠١ ةينامورلا ةبسدقلا ةسينك
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 ةالاعمجتاو «١ ٠ ٠ بيترتلاب يناثلا وهو لوالا ينيطنطسقلا عمجملاو ٠٠ «يواقينلا
 ؛ةتعاو ٠ بترتلاب عبأ رلا وهو ينوديةلخلا عمجملاو ٠ ٠٠ تترتلاب ثلاثلا وهو

 بم دحاولا هلل نبا 00 أهر كذ مورمخ| سروقسويدو اخيطوا ص هيف

 انا بسح ا واسم هئيعب وهو ٠ توهاللاب لماك وه وه 0 عوسي

 1 ريغب نيتعيط ف 9 نا مزالو ٠.66 ةيطخلا كمل لكلاب انل هباشمو

  نيتعيبطلا قرف لاوز ريغب و ليصفت ريغو ماسقنا ريغو ريمات نود نمو

 دان يذلا ينامورلا ابابلا :وال رام سيدقلا ةلاسر يف اضياو ٠٠٠ داحتالا

 3 © نوال رقي » همقب ملكت سرطب 0 نا : عمجا كلذ ىف ءهادان

 ق٠ هللا سودق : تاسيدقتلا ثالثلا لع نودي ب نيذلا ةعدب ديدمتلا كلذب

 7 ١ يذلا « ملوق » نودي ا انمحرا توم ال يذلا سودق ٠ ىوقلا ظ

 ينيطنظسقلا ممجلاو «توةو م ملأت نإ ةنكمم مناقالا ةثالثلا نانيمعاز ادلجال
 7 ءاااشاو“ ينوديقلا مهلة يضفي تركك ينل بيو مادا وهو

 را نولوقي نيذلا٠ ٠ ٠ ىلع هيف 5 ا اب دقتعاو٠ بترتلاب سةاسلا وهوةرلاتلا

 العفو ناتئيشم حييسملا عوسي انديس يف نافرتءاو ٠ ةدحاو ةيشم حييسملا يف
 || ىلع ةرداقلا ةيالا هثدارال ةفلاخم تسيل ةيناسنالا ةيشماناو ٠ ماسقنا الب

 ذاب تعمتجا يتلا رخآلا ةماعلا مماجلا لبقاو أضيا مرك ٠٠١ ءاهل ةعيطم لب
 ١ هناطلس تال نيناوقلا بجوم لع يناموزلا ابايلا

 يوابوطلا سرطب ةفيلخ ينامورلا ابابلل ةعاطلاب دهاعاو فلحا ينا مث
 كيلئاكلا ةسدقملا ةسينكلا ناياوه اذه٠ سيسملا عوسإ انديس بئانو لسرلا
 قايحر خا ىلا ٠٠١ هب دقتعا يتدارأب اناو *صالخلا كل ايام اعياخ يلا
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 اوزركيو يريبدد تم نيذذلاو قى لك هب كسمتن نا يعسو ردع دهتح

 كلا ولا عر ل كاك ساو ذل تاجا

 هيف امي رقملا

 5 اقدا ناب هلاك

 ١( محلا ناكم

 ةيحيدم 1415 ةيس يف | رح

 يفياشنالا نايرسلا كريرطب لا ا
 ماشو بلحو هفرواو ركب رايد
 نارفعزلا ريدونيدرأهو لصومو

 تاركلاءذهتيواح غطا ةدوم
 نوال لوجي عرشو مانهب 15 رطللا اهلوانت ة ةسولا هدهد تك ايلف

 بعشال سدقملا نامالا رهجيو ناوريشو ةيريشبلا ىرق يفو اهلو> امو ركب راي
 كريرطبلا متخو ةقيثولا هل ,هظا كلذ يف باترا نم لكو' ىتم ك ءرطبلا م

 7-00 قدصف ىن

 هجم نوه سلسل

 نيدرامب ةيكريرطبلا راد يف لصالا" ١
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 عساتلا كال 9

 روز ناعمس كري رطبلا مأيا يف ةفئاطلا لاوحا ٍق

 لوالا لصعلا ش

 ليئاخيب ديسلا ءايتسا - ١815 ةنس اكريرطب اروز تراععم نارطملا بصن

 ؛هعوضخو ليئاخيم ديسلا ناعذا -- كريرطبلا نع ةورج سرطب ديسلا ةعفادم

 باتك - سوياوي ديسلا لازتعا -- لصوملا ىلا كريرطبلا روشنم
 بئان ةورج سرطب ديسلا ةماقا - لصوملا يلا كريرطبلا

 اموت نابرلا ةدوع - يسركلا ريد ىلع اليكوو

 باختنا -قشمد ىلا هلاسرا-دادعب نم

 ركب رايدل نارطم ةباده ليئاخيم
 نريدرامو

 وحن قب دق ةفرشلا وب د يف يذلا يك يرطبلا يسركلا ناك 8

 هللا باختلا ىلع رهاض ليئاخيم ديسلا ادع ام ةفقاسالا قفتا مث اغراف تاونس .

 ©"( هويدتاف مرك ذ راملاقشمد نارطم ىلصوملا اروز ناممس سوي روغي رف
 ا ةوصر قف نادعب اكاظنا | 80 طيس ماقال لا ١415 ةنس يناثلا

 !روغيرغ روضحي كلذو نييقرشلا لع سنابروا ابارلا امر ذ يتأا جيلثاكلا

 ى ذفنا دغلا يفو ٠ ةئراوملا ناي بسلا ةلراطم نم ضعبلاو نمرالا كريري

 الف ٠ هئاقثراو هباختنا ىلع مهعلطي ةفئاطلا تايشربا كايا روفر ةداعلا
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 ةعيبلا يف هتءارق عنمو رهاض ليئاخي» ديلا كنا بلع لا قرشا

 منه ىتح هيأر لع رصأو سادقلاو ةولصلا يف كريرطبلا مساركذ اضيا م

 نيرط علا ياو ةنريشلا# دل راج سي رح يروق ن رتل لامر ١

 تذقوتف شرغ يفلا غلبم وهو رصمو ةيردنكسالا نم يأ ام نجم اضيأ ىس
 نرم ءاتساف قشمد ين ذُئموي هورج سرطب نارطملا نأكو ٠ ريدلا ةيانب ك

 دصاقلا .ىلدنغ سيول ديسلا ىلا بتك ةفقاسالا هقافر فافتابو لمتلا

 هعنفأو 0 وف ضرأعملا ةئتاعم ٍُس ريل م | هدا ُُس هثحن يلو

 دفا كرك رطلا اذه قر د دس اهل راع ةءاركلا قوم 5 و مضخ ,

 : اهيف لاق كانه مقاولا عازنلا صوصخ كلاش لضوملا لا لس ف روشام '

 أب ريطا ةحنحا يل تيلايف نيب ريخلا ودع هثدحا يذلا ردكلا ًادج انيلع قش د

 ًاعيرس اربدي نا اهدشاناو سدقملا ناب رقلا ماما نيايلجلا نيصخشلا رضحاف ١ ٠

 هنا ريغ « بعشلا نع رورشلا منتو ىلاعت هللا دجمتيا كلذو روتفلا نم امهنب

 لاحتسا فاخلا ناو بوغرملا حلصلا رئاشب هتفاو قيرطلا يف هتلاسر تناك

 ىزعتو رسف قباسلا نم دشا ةدوم
 لزتعا ديدجلا كري رطبلا يصن نا دعيف بئانلا نوطناسويلوي نارطملا اما

 كريرطبلا كسار الو :هترادا ىلوتو هباعتا دعب نم ةحارلاءاغتبا مارفارام ريد

 نرارطملا ىعدتسا ةديسلا ريد ةلاكوب موقي نم سيلوهدحو يهب دق نا ن

 اهخ رات ةقيثو بجومب نيتةيظولا نيته هالوو قشمد .لاره ةورج نس

 كريرطبلا هماقاف دادغب نمينادرام أ.وت نابرلا لبق ١8115 ١ ةنسلوالا نونا

 لإ يلليولا:هعلطمو ١ 15١ةنس ناسين؟8 يف رطسم روشنمب قشمد ةيشربال أر
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 2011 را يصوي ةصاخ ايش تاجاولا ىلاوىعشلا ىلآةلاسو هلمحو -رشبا

 4 يصوصخ عارالب نامزلا اذهىلا ركب رايدو نيدرأ» ةيشربا تاكو

 و٠ ةفيظولا هذهل ىلحلا هياده سويطانغا يروخلا ديدجلا كريرطبلا ضتناف

 ٠ 12١ ةنتنب رت دلا ةماسرلبتف ةأو سدسلرف 0 وأ باشلا اذه مسا

 رويطانغا م ءاب انهاكف اساعم ناععم كري رطبلا هماقاو ٠ رهاض ليئاخيم ديسلا

 1-2 0 ا اما : روخ من ١816 ٌةئس زوة ربش

 لقت لق .نوطنا سوبلوي ديسلا ناكو :يسركلا ريد ىلا هاعدتسا بعشلا

 0007 اوك كل رايدر نيدرام ةيسرال اناوطم عمر ىمرالا:ليئاربج
 ايلا هإسرأو ام نسونلها هأعدو ١ م1 هس زو

 يناثلا لصعلا

 لع هتياكش وزع ةئتف - هضرم س هتاماسر - ةراعل فقسالا حاجي 5

 وفعلا -- ءاضقلا عاملا ىلامهنم ١5١ ذخا -- نييشوقرقلا ياها
 نراتلاقم - لضؤملاب لادج - يشوقرق  ديهش

 م ىدح ةحار ىف لصوملا ةمشربا تااكروومدا لش لالخ فو ب ا[

 - شوقرق يس مسرو أدئيطم هحيشربا تال< ىلا ددرخي نأ ةراشب فقسالا
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 ٠ وتوح نب سيك روك و ٠ وشو> ساهشلا نبا لايناد 2 ةنبك ةتسو ةسمأ

 نيانحوي ٠ ٠ هللاطع ىتم نب نوطناو ٠ ىتم سفلا نبا ايلياو ٠ وجاك نب سلق
 فنداو 5 ةو م هب اح“ ىتم نب مانهب سهلا لصوملا قرضا“ 0

 ىلع ةم اج ةريك ”ةنتف ارك حوهسش وذا ةصرفلا ك كلت ةفاعبلا :خ

 ديدخلاب 9 ٠ اناحوي ليئاخيم يروا عم بعشلا هرجو نم نيرشع س

 مالا مارغ د نورشعو هس مهلع ىنا الو : رثاكا أ لام مهنم للص

 6 0 ليئاخيم يروألاو 0

 ام ممجي هنا عاجلا اوفاب هلالذا نودصقيو راد |(ىررت ا ادع نوشعو انش

 املك ةمارغلا يدوي نا هرماو دحا نم ابايص## نع هاهنف ٠ بعشلا نم هب ما.

 اتلوبطلا مهنكل مايلاب مهتمارغ هوجولا ىداو ٠ هلاه ف
 اذه ار ءاشنو اورق

 ءاوكش عفر د نييشوةرةلانم ماقتنالا ديري وزع فقةسالا نأك امم 6

 مهب قاف ىتح الجر نيسمحو ةئام مبنم اوعمشحل هدنج ذفناف ملاحلا ىلا مهب

 ةئام مهنم لك 0 اف يسرك ىلع أسلاج ملاحلا ناكو يارس ||.

 ليكو ينعا شوقرق ةنهتافاناطاسب اذا مهنوب رضي دنجلاناك ايفو أصع نيس
 بالاس برضا » : لصوملا ةجهلب هتوصلعاب م اهلل لاقو ءاج دقليلجلا دبع,
 :كدالواوكتيعر ءالوه سلا :وزع فقسالا كعدخ فيك( ىرت « باعصا

 ةناّكزنم مثدنعو ديربلا ةرادا مهباودبو مهبو 1 لك تالغلا م مونم ع
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 مع لف 010 © نتاودلا ةذه" اك رسخت: يصعلا تحت اوتام اذاف : ةطسويلا

 ٍْ ىلا لا ملبس ىلخو مهب رص .لرع فكلاب رمأ مالكلا

 ام ناك ةءاسلا كلت ىلا مهيأ أم لك نا اهنم اوققحت ىرخا ةبيصم مهتمهد

 قمنا سامشلا هل لاقي ةروصلا لمح مهتيرق نم اش نا تالذو ٠ هللا دنع
 |0007 هر رقلا نع ادينب ةراقعا يس لغتشي ناك اهي. هنا اطع ىتت:سامشلا
 ها وز كلا هملع اودهشف عنتمأف .٠ 1 5 نودي ري نيزسملا ضعب

 (؟) ١815 ةنس ناريزح ١" يف ةنيدملا باب دنع ا لصوملا ىلا

 ةظفل يف هسريلقا نيبلادج ماق هضرم نم ةراشب فقسالا هقن الو

 موملا نم رفن عم شوفرق سوسق ناكو ٠ ضرفلا ةالص يف أهركذ دري ىبنلا
 : ىقوملا حاورا نا الهج ةبقاعيلا معزي يتلا لزانملا ىلا ريشت هنا ىلا نوبعذي
 اهريغ بهذو ' امليدتت وا اهفذح يغبنف ةماعلا ةنوئيدلا موي ةرظتنم ابق

 ما لحم اهب اودصق متلج يف يربعلا نبا سوي روهيرغو ءامدقلا نايرسلا نا

 ,يهن ةنجلا ِ وخد لبق اهيف نورهطتي ةينمز تاصاصق مويلع ةقدأأ راربالا

 .لادجلا لاطو ٠ اهئواقبا ىغيتيف : رهطملاب ةيكيلثاكلا ةعيبلا يف فورعملا لحما
 | يأرلا اهب ديا ةيتوهال ةمشال انحوي ليئاخسبم يروخلا مظظن نا ىلا نيتنس
 3 فقسالا ّط هتلاقم ضرعو ' ليدبت نود ندع ةلظفل قب نا نادو

 80 ا
 ال ونس شوقرق تالصاج رشع ذخاي ناك هوك كيا روزرمش احنا ١

 أ 12 ةرسال كلذ طعا : نسراف كلم زاغل ىلع يليإجلا اشاب نيسنح جاخلاراصقلا
 0و ١ وللا هيو يف هزبق لع ةماجر ىلع ةشوقنم ةباتك نع " مهومب يف لزنتو مباودو شوقرق سانا مدختسل دي ربلا ةزاذا كاكو
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 ١8117 ةنس ناري رح ١ا/ هخي رأت روشنع اهدياو ارنسحت

 ينوديةاخلا عمجملا ميله نيبكيلثاكلا نوري نولسشنملا نايردلا ناك الو انه

 يروخلا فلا ٠ روطسن ملت نع قرفيال هناك ينامورلا ربما نوال سمر

 راو ل ل 5 دا املا كرا لنا قرن هير

 اهيف حرشو أضياهديافبآ ؟4يف ةراشب ديسلا ٍلمهضرعو مهي ريعم لي واقال ديب

 فالخب يملا دحاو حيسملا مونقا نا يا عبارلا عمجملاو نوال سيدقلا
 ٠ هتلاقم لاق نمو اخيموا ةءدب فالخب نيتعيبط حبسملا يف ناو رولعسن ة

 : نييكيلثاكلا ميلعت نم آذايد حييسملا يف نيعبط نم امبط مهمعزب ةبقاعبلا نأ ن

 ةرطاسنلاك حيسملامونقا ةيئينثاباوطروت :روطسن ةعدب نم ًاذايعنيمونقانمأمو

 اوقفاو نيموئقالاو نيعطلا جازتماب اذه مهمجز ناب اودارا اذا ( ةبقاعيلا) م

 جازتمالامدعب كللذ نايف اورقا اذاو ٠ ببسلا اذهل مثدنع ةمورحما اذيط و 1

 نيل نس فلا رت طاشلل رف را اا ناار سا لا

 نرابا ةلاقملا هذهبف ٠ ةنفالملا نمو سقطلا بتك نم الاوقا درو' كلذل 8

 مولعلا يف اهدالوا طشنت ةيكيلثاكلا ةسينكلا ناو هئاكذ ةعسر ركذلا ير

 نا
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 ثلاثا لصعلا

 ايق - رايسلا نبأ ءاير - هتباين - رايسلا نبا ديب انابر ٍنايلح بوقعي ةماسر ١١"

 م ةاكللاكلا ىلا اه'در - لح ةدك هطبق - هلها تيب يف ةيميبلا تالفحلا

 افعلسا - هل بئانلا شيب وت -- نايعالا دحا نم افوخ هفك --- رشلا يف رايسلا نبا

 | اهتياعر ةياده ليئاخيم ديسأا دإقث - للح ةب وعار نع رهاض ليئاخيم ديسلا

 ازابج_نييكيلئاكلاو ليخدلانم لكةماقا - 18411٠ مانهب كريرطبلا لتق
 0 تار لشضلل نواف ناوي كرررطلا صن تحور نع

 قاقشلا هي  تابثلا - هدعو بيقع رايسلا نبال ةءارب ءاطعا

 0 ا
 نتيفاتملاب :ةيدألا نكايكلا كباب

 مأ 5 1 هتدوع هي ريشلاىلاهب ره

 ةواصلا ّلَع نيبكيلثاكلا
 هبعش عم

 رطبلا نم هلما باخ امل هناف رايسلا نيا سجرح نارطملااما ١

 أ افداصق - قشمد ىلا ىلح نم لقتني ذخاو نيدرام رداغ ليخدلا ىتم
 3 0 جاحلا ل ١ نم يناياحلا بوعي همسا ىسريلقالا كالسلل ملصي 5
 هار اعمر ثلدح قشمد ىلا «ىصتساو ٠ ةنس ننرشعلاو سما ءاهز هرمتو

 ر رفاض ليئاخيم ديسلا :راكو ٠ بلح ىلا رفاسو هنع امان هأقباو (نهاكو

 ؛ ةرات ينع' بيذلا عم لكايو منغلا عم حرسي قفطو اهيف ينايرسلا بعشا
 ءادقلاو ةولصلا يف بعشلا عم كرتشي نا نود ةكلتكلا رطب كي ىدسلا
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 ةبتر هيف ىذق هنا ىتح هلهأ تيب يف ةيعيبلا سوقطلا يذقي و سدقي ناك

 ّ ةمايقلا دع حابص ّ مالسلا 4هدرو مالاالا ةعمج موي دسلا ةنفدو هل

 اا 32 هدا اد فانان رهاض ذا ديسلا ىلع جتحب قول

 معصب مي ملاذا هنا هل نولوقيو همصنبإ 0 صنأو وه هدعوتيو' ةشبلا هت

 ىلتخا هنا ُْس هما هدأ ع 3 ١ ةسنكلا ُط نولوتسو ةيبوقعملا ىلا ن

 يذلا نامرغلا ل ا دنحاَو ةسينكلا 7 اذا بسك ممدعوو 00 ِح

 ل زيورخ راع دو سنك انا سيدا يالا نه كف قدا للا نلف
 نم اوظاتغا نيبكيلثاكلا نال "اليوط اهب اوعتمتي مل مهنكل ٠ برك راملا هرا
 لاما لرر+ أريثك أاوفرصو هتاوي وىزؤلو هساأسد ُّس ماكجلا اوعلطاو لاتحلا |

 / اذا ىننلاو مما قد وي ةشكلا ءاهدعتساف# اونإلا ناعا اذعا ىصمملا اغا

 ٍِط ةياكش نوطنا سويلوي ديسلا ىلا عفر هنكل 7 هباهف ٠ هنتف نم ءا

 هحمح الطبم هباجاف ٠ مانهب كريراعبلا بتاكي هنا اهتل جيف رهاض ليئاخيم د
 ع و -

 نيبكيلثاكلا ءاسورلا النام هرش ىلع ارصم ايسلا نبا ثبل كلذ عمو. هل اخي
 قياضتف ٠ هفلخ مانهب وا ليخدلا ىتم تومي املاح نارفعزلا ةيك ريرطب لعن

 ةيشربأ ةساحسبل نم هء اقعتجسا مادق نأ لا هب للملا ىضفاو رهأ ص ليئاخيم لل

 ام4148 ةنس للح مدقف ةباده ليئاخيم ديسلا هضوع نيعتف ب

 سويسولاو 2 يي

 ركب رايدو نيدرام نيب اميفلقنتي مانهب كريرطبلا ناك انبب كلذ لالخ يف
 ذا نيريغك بسكيو ىيلئاكلانامالا لابتتا ىلا سانلا بذتجي واهي حار
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 هوعدو ركب رايديف دادضالا ضعب هفداص : هّتْخو ليخدلا ةقشو ص موعلطي

1411ةنس ىونن موص ةليل يناثلا نوناك ١ دحالا موي سادقلا ةماقا
- 

 فلا مشع ةيرق قوف ( لبجلا ةديس يا ) غاد ةديس ريده/ لاقيو قلعملاريدلا
 نم ريدلا 0 خ أو : 9 الق ىقيدع داو ص فرشم ريدلاو 9 رابد وم

 هر يف هوفلاف هيلا مهضعب لزنو ٠ هماظع تمطحتن يداولا ىلا هوعفد هسادق

 زم هتافو تناكو ٠ هوئامأو رجاتخلاب هونعطف ٠ هلا ىلا هحور هوس ول

 اهو هياتاق ءامسا ةيرقلا كلت يف مويلا ىلا ف رعي و تاودس عبسب هتماسر

 هعفد هسفن أموت نابرلا نا مهصعب ىورو ٠ اموت نابرلا وباو ةيرقلا سئر

 ر نع ارنا ماقاو هاكب ليخدلا ىتم ىلا مأنهب كا الف )١( يداولا

 نم هنا نيدقتعم نادلكلا ةعيب يف نويكيلثاكلا هلثم لعفو نيعب رالا ةعيب يف

 الوعسل يك رايسلا نبا نيمات مث كلذ نا هباعصا نظ بلغو ٠ ءادهشلا

 ةبكريراعبلا
 لذمو نيدرام ىلا عرس مانهب كريرطبلا ربخ رايسلا نباوب ذنف اذحلو
 او هل افلخ يلصوملا نانوب نارطملا بختلا لب هلبقت مع لحدا

 دو "ا يا يف كالذ متو رايسلا نبا روضحب اكريرظ

 ةماسرلل مأيا ةينام دعب

 ١ ل اكو رايسلا نبا طب نارعزلا ىلرثا نع يابلودلا ةعومج يق 0

 كا ريد ىلا مش دلب ىلا مانهب كريرطبلا ىضم (ام11ا/ ةيىيس ) ؟1؟48 ةعس يفو

 داولا ىلا اهباب لباقم نم مقو ريدلا ةعبب باب ير وكذا ناك امل ينابر حامسب و
 ًانابم نفدو تأرو

434 



 طسوت )١( هعماب ةءارب هئاهدب لانو ةعكاعلا ىلا راسلا نبا عرسأف

 خم للقتم رايسلا نبا نا كريرطبلا اذه غلب دق ناك امل امنا ٠ نمرالا كرير

 افلا هقول سر فل م1 كلت لا اسنان دور دانا هن نا

 ةءاربلا لست مث نيبكيلثاكلا ةئايد ىلا داح اذ | اذك اتليم كريرطبلا كلذل هيلع
 اير ندر لا قست لا ست اماما يل رح سر كار ١

 اك ذا اهلخ دونيدرام ىلا هبحصتسا اهبلصو اف للح ف هرظتني نا يناي

 رادحالسلا اغا دمحا هضوع 58 ل 5 لف را والا اغا اخ

 ديع ليل راذا 8 يف دلبلا هولخداو هئاقل ىلا مثرباكاو يبوقعيلا سوريلقالا جر
 مالا هسبلاف ةموكملا راديف هتءارب تلجحست مايا ةثالث دعبو ٠ ًاديهش نيعبرأ

 مسر ثيح نارفعزلا ريد ىلا منيعبرالا ه5 لاا كاع ةداملاك ل
 نولظيتاوغالا ناك موي 1819 ةنس راذا | 1 يف عبارلا سجرج مساب ا

 هوقتش ىصع نمو هحارس اوقلطا لاملاب هسفن ىدف نف ةبع

 نم هسفن ع فاخو ري كي ار هل نانوي كريرطبلا نم ناك ام ام

 ايليا رام ريد تيس رقتسا ىتح هبجو ىلعءاتو لابجلا ىلإ بره لاتحملا كريرط
 راب ىلا هما ل 2 1

 ةماسر دعب هنا يئابلودلا ةعومجم يف ام بتك هسفن نع ةهبشلا رايسلا نبا ليزي يكل ١

 نع انعمتساو : ةءارب هل لصحي ةلودلا ىلا الحر لسرا ًاموي رشع هسمخي نانوب كر

 نانوي كريرطبلا انربتعاو نيدرام ىلا ريصللب انمزتلاف ٠ تامو سدور ةعلق ىلا ينن هنأ لج
 ةءاربب انيلع ةلدلا تمعناف لبقناو لاح رع انمدقو ةينيطنطسق اندصقف ٠ ةلولح هتلاح انيا

 كلذ نانوي كريرطبلا غلب ذتمو ةداعلاك انتملخ انسيلو عرشلاب اهانلجح ركب رايد ىلا ام
 بابح ةي رق نم بيرقلا ايليا رام ريد ىلا قاطناو نارفعزلا ريد ك
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 | ققحو مال عقلا تسضتلا نأ الا نا نياشل < اكو

  ىفهحرطف ٠ نانوي كريرطبلا لظو ةءاربلا لانو ةلودلا لفغتسا هتدكم هنا

 هاى ساكا ةعبس فرصو احا فاطعتنسا لواح مث امايل ماقا ثيح ةماققا

 ونللا هلفك ىتح هقلطي مو ٠ اسنك نيئالثو ةثالث مرغتي نا ىلع ةيلختلاب
 .ةنيمثلا سئانكلا يفاوا عبب ىلا رايسلا نبا رطضاف نمرالا ريك ةداش سايلا

 ث نم افوخ اهو'داف نيبكيلثاكلا ىلع اهضرف : شرغ فلا ةمارغلا ديصرا تب

 شيلا فِي سفقاي رق رام ريد ىلإ الح برهو نجتلا نم جرخ كلذ دعب و
 وعب دادغب يلاو اشاب دواد رما نا ىلا كانه ماقاو ٠ ىوعدلا ةداعا نم افوخ

 ١ م8197 ةنيد اعف نسحرام ىلا

 لا كللتنم ةممتملا ءاعب را اللة ىتلا موصلا فصن وهوءاعبرالا موي ينو

 13 ةيئانو هسئانك يف ةولصلا ءاضقب مثرمأو ةلثلا نيكلناكلا 1 د

 لال ل 2 ل ع د

 ا ا ا ا ا ا بلا
 ةفرشلا ُِف ةدوحجوملا مهلئاسر ا
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 عبارلا لصعلا

 لتق ىلع ةرماؤم - سوسقلا سبح - حصفلا مايا لصوملا يف ةدنف "5
 هدصق 5١ مرباك | ءاخب وفعلا هلين - شوقرق ىلا هبره - فقسالا

 | رفاظ هب نوع -- هرطاخ يملاولا ريج - ةيدهب دادعب ياو

 نرم مثاوايحختا - هتدابال نيملسم موصخلا نيقلت

 خيقسالا ةعاحشو  هشيه

 د- ومهههل

 ٠ جارخلا عيذوت أاهببسو لصوم ا نآيرس نيب ةنتف تش كاذذاو ؟1؟ ظ

 مهتبون تناك ذا مالالا عوبسا نم ابيرق ةعيبلا يف اوعمتجا ةقاعيلا نا كلذو

 راظنبالا نم نوبكيلثاكلا لم ىتح ريف برق ىلا مهتلفح اولاطاو الوا لوخدإ

 يديالاببرضلابم متشلاب مهضعب ؛ هأقلتف كلذ ىلع مهبتاعو مثدحا لخدف 55

 اولبقا يصع نيكلثكلا كيل 5 اذاو ةياغلا هذ. اهودعا دق اونو يد لابو

 كلذك م 0 0
 مهنقسا وزع ريغ قفارو مهلع ةياكشلا مفرو موصخلا ضعب عرس

 هنال ةراشب فقسالا ينن اوبلطو ةنيم اياده هل اومدقو م احلاو لستلا ىل

 اهضرعةميسج ىوعدلا نا لستلا ىأر ايلف *مهنيب جنرفالا بهذم لخدا هيعاس
 احل ارما ةليوط ةشقانم دعب ٠ ةكاحملل نيقيرفلا هوجو رضحاف ماحلا ل

 ةولصلا بتك يسارك يناجدنلا اهانعم ةينايرس ةظفل ١
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 ءاضتو باصملا ملظعف ٠ هعلقلا نحسيف نيقي رفلا سوسقو ةراشب ف قسالا سحب

 خد دواد اجاوخلاوىبلجلا سايلا اجاولا قفتا ذنيح ٠ع نار واود مثل

 هعيلانمناك ةنتفلا ءادتبا نا جاجلا اشاب دمحل اونيو لسرملا روصنم يردابلاو

 ناعي رثلا هاداأر كل اغلبم مههرغو م ايلف نينوجسملا قالطا اوسّتلاو ًادسح

 ١ 3 مغأب لأ يانا ادف .عو مهقلطاف مهسوسق

 داعبإ وا هتدابا ىلع اورمأتلب مهليلغ دربي لف ةراشب فقسالا موصخ اما

 ةرخاف حاوجأاو ةششا ةطب ر عم هواسراو 0 اغلبم اوعمج كلذ زاحنالو

 .رم ماحلا بجعتف يشاقلا ىلاو ةكافاحن لاا اال ارا ٠ كاملا مرح

 ةقلطي مث انامز هسبحيو فقسالا لع ضبقي نا ىأر هنكل مهيولق ةواسف

 || زاج الف ٠ اهيف ىنتخاو ةئبدملا ىلابرهف رطخلاب رايلا فقسالا سحاو

 1 رطم او دربلا يمأفي ةيحوت راسو مثلت 3 ٠ رهنلا ريعو فورظ جور كر

 ويضلانيب هوسلجأف ٠ اركتتم ليكولا هياده وح تدب لخدو شوقرق ىلا لصو
 ١ اكو تنلا| تزارطح مام مكداز ص 0 نإ لافا# ا قنا ومحو الو

 ذنب اياده ومح همع ناكو فيضلا مالك نم بحعتف ًارضاح اياده ناسنن نب
 اةدلغلا هانز وباع ءاخ ٠ هياط يف ىّتم لس راق هباكصا دحا دنع ةروسدلا

 طو وحج :شهدف عومدلاب ناتقرورغم هانيعو هانا طوس عفرف ا هئما

 |ءللا اذهيف انتئج ىتح انابااي كمهد املوقي و هيدي لبقي قفطو هسار نمهلةع

 روكي نوععس ءاسنو لاجر نم نورضاحلا ن دارج أم فقسالا هل خف

 ل تقسالا ةثسم يف هرمتافلر ,اكألا رضحت نا اياده وح دارا ٍذكيح

 و ةنحم يف روجت فقسالا انابا نا هل لوقي لسراف اذ ردك احند قمسا نيبو ثنين
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 ضن مالكلا اذه لجرلا معس ايف ٠ انا كيتآ وا يات الهف ةليللا ةذه يف اندم

 متغت ال هل اولاق هربيخ ةثالثلا مس الف ٠ اي كسردخ لقا مث رضحو هتعاس ن

 نرد اوجرخ حابصلا دنعو مانو لك أف انلاوماب كيدفن نا نودعتسم اناف انأبا

 لاجر مهفداصف لصوملا ىلا اوراسو لما نم غأبم مهنم لك م نيك. ار ةيرق

 ٠ نامغلا انيلعو انعم اوعجرا مل اواقف فقسالا نع ممولأسو قيرطلا يف 1
 دنع عوعسو الضاد لان ةياده و2 نم افوخ مثرمال اولثتما

 نرم ذخاي نا هوريخو فقسالا نع وفعلا هولأس هيلع اولخد الف ٠ اشاب دم

 هرطاخ بيط رضح الذ هبلط يف لسراو فقسالا نع افعف ٠ ءاش ام مهمهار

 أشاب دواد ىلا دادغب ىلا بهذي نا هعنقا
 لمعتسملا قوقرملا زبخلا نم ةولمةلسةعم ذخاو هراشب دسلا رئاسن كادر

 دادغب ىلا لضوف هيدل تابحتملا نم ناك كلذ نال ةيده ًادعسو لصوملا ي

 دنع امهتهاجوا نينمرالا هربص نيتورا هجاوخلاو نيطنطسق اجاولا دصق

 رضحأو امهباحتساف وفعلا هنم اسمتلاو يلاولا ادصقف هتيضق امهيلع صقو يلاو

 لثع ثعبي ةئس لكىف فةسالا ناكاذلو. هتيدهب *رسو هاوثم مركاو فقسال

 يلاولا يتكو ٠ ةيعرلا داقتقال دادغب ىلا لزن الك همم اهذخأي وا هيلا ةيدحلا كا
 ار نا زير يقف رتل اف لا دي ل نب للا
 هزايتجا دنعو ٠ رماوالا ذيفنت ىللاولا رار وحصضم | رفاظ لصوملا ل

 يلاولا رماوا هوملسو ًاسار اشاب دمحم ىلا سوسفلا ضعب ورباكالا هقفار شوقرف

 رماوالا مهعماسم ىلع التو هبعش هاهجوو وزع فقسالا هيلا ىعدتساو اهمرتحا

 فنرا نود فقسالا اوذاوي نا ىلع اومزع مهنكل ٠ نيلوذخ هدنع نم اوجرف
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 يل ةليل تاذ فقسالا ىلع اولزن صوصللا ضعب نا كلذو ٠ ةم رك طش

 خو ةتييش اوبأبف * هياع مهلد نم. رع دما مهب بحرو هبتناف اف رحاتملاب

 اف 1 نأ ا ءاعاف ا كبا كتل انوكر قراضتلا ةفلموصخ نان ارلاقق

 >|اذاو هنف ام اوذخ : لاقو هسيكب مهلا ىمرو ؟كيطعا انأو اولوَمْف مثارد ىلا

 هفطل نم نيريمتم اوفرصناف ؟ل تلذب رثك ا ىلا
 - ةعيبلا ىلا تآوهو هقيرط ىف فقسالا فداص ةرء نم رثكاو اذه

 د ناك نوعي : هجعامشلو ٠ هب كتعفلا ديري ًانماك ةاحر ليللا ةالص ىلا

 هتداهم هتالص يضقيف دوعي 3 همزبي ىتح هرثاب قحليو هدي نم أصعلا

140 



 سما ا لصقلا

 ربخ - 1414 ةياده ليئاخيث ديسلا ةباين - ناعمن كريرطبلا لزنت 71

 ةدايس ىلا هفيلات ةمدقت -حئاص ليئاخيمسقلا ةرهش -- مارفا رام ريد

 ديلا مئم - بحل انارطم هتماقا بئانلا دصق -- بئانلا

 ةيناي زفملا نم هراشب ديسلا ءافعتسا -كلذ هراشب

 ةلاكو همالتسا-- كبعلا ىلا حئاضنبالاسرا

 ءادهشلا ةنس ربخ -- ىسوم رام ريد

 املا ةئس لحم

 ىعع دق ناكف ا ا هو ماقملا هروز نامعم ديسلااما "4

 ينابهرلا شيعلا ىلا الايم ناك امو ٠ ةبعصلا مايالا كلت يف ةفئاطلا ةسايس ن

 بالا اذهرركي لازب امي ةلاقتسالا دارا قريرطنلا ماقللا لوبق لعربج ادن

 نينارطمو يصم سايلا سقلا روضحي 1814 ةنس ةيكريرطبلا نع لزنت ىت

 ينركلا نم تيبثتلا كص هنأ نا لبق كلذو ينمرا يناثلاو ينورام اهدع
 ظ 05-06

 انكر يرطب !بئان ةياده ليئاخيم ديسلا ىعم سدقملا عمجلا ىلا هربخ غلب الو
 هللاركش ناراحملا مارفا رام ريد يف سيئرلا ناكو ةفرشلا ىلا مدقو بلح كر

 نقلا هام يمت عفن د او ارنانا رادجت انا شكد ضرم دق يبلحلا ةيلو

 ١ م8”* ةتس لوليا , ةفرشلاب ريغصلا لجسلا نع ١
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ت رهش يف ىضق نا ىلا ةحورلا ةدعاسملا هل لذباو نادرا لئانا
 |! نيرش

 اربج نارطملا ديدجلا ئانلا ذفنا 178 ةئرم ىرج م ماصخلا دا ردو

 1 روصخب روكا ملا ريدلا تادوحوم ةكزندمملا كئاح ليئافور سملاو يدم

او قوتملا يخا نبا كما تهأرلاو ىنادرام سانلا
 ؛ للح ةلج لع [عس

 لاو قشمد ىلا لسرأ يذلا يلصوملا تاص انحوي سقلا ىراكو

كي للطن لع بظاويو سوفنلا هل 2 هدهح
 ١! 7 ةنس فلا قولا س

 الا ةقيقح يف هينيقيلا جححلا ماضياب هعمو نيلصفنملا نايرسلا ةرانإل باعك

 ذيلع ىتثاو هبحاف ٠ بئانلا ةباده ليئاخغيم ديسلاىلا همدقو (؟) ةيكدرالا

 6 ٠ انارطم هميقيو بلح ةيشربا يف هفلخي نا هيلع ضرع هنا مث ٠ هلعو

 نذاتسيو كلذ يف هسفن نء هريشتسي ةراشب فقسالا ىلا ستكو سسفقلا

 يو نايرفملا ةبتر ىلا هيقري نا يف بئانلا ةدايس دنع ىعسي نا اضيا

  ةينايرفلا نع فقسالا باوج ناكو ٠ ميدقلا ذنم لصوما ةيفقسا اهيزات
 ٠ روكي نا روثا ةيشربا جاتحت فرشلا اذهل هقاقحتسا مدع نع المضف هنا »

 طم ىلا هبادتنا نع باجاو « فرشلا بتر نم رثكا لاطبا نولماع ةنك
 رم ةدئاف رثكاو مزلا لصوملا يف كدوجو نا يدلواي تيسنأ » لاق بلح . .

 ةضكرملا لصوملا فالخي ايف ةكلشكلا تبيتسا دقو بلم. ًئرطم كبصن
 ١ ريعصلا لجسلا ١ لوليا ١811

  5لصوملا ةيالق يف هسفن ةباتك نع
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 ىضرا فيكف ٠ ينودعاسي نيظعاوو ءايلع ىلا ةرقتفملاو هناوعاو لالهفلا ديدهت

 يف ىعسي فقسالا قفطو « يباعتا رام نمو يدي ةيبرت تناو ىنع ًاديعب كئاقب

 ًايعار ماب نا 0 هيلا 0 سلا مادقتس

 هنم ملسنو ل رص رطل كسلا كامي ل[ سلا ناريغ

 سوفنلا ةياعر نمركفي و كبللا يف ىسوم رام ريد فاقوا ص ةلاكولا

 بعشيف تخسرو تدتتسا ةكلشكلا نا هلوقي ةراشب فقسالا باصا دقلو
 انا مهاوسل تابثلا ةودق اوضا ىتح مهقاوط مهسوفط فالتخلا ىلع بلح

 بلح ىلا مدق نيقاشملا مورلا نارطم سيمارج ناف * ضراعم نودب كلذ سبل

 0 ا 0220 1414 ةنس راذا ١ يف

 مهسوسقو هبعش نم نيدلا يف هكراشي وةكلشكلا نع دادترالا بأي نم لكب لكني

 كانملا ترش 1 كارا موق وون افا دف تال
 0 ا

 نودتري المهايلاولل اونلعيل روك ذملا رازملاءادقاور ممجت هروجنمنورفانلاو :برهف
 يوعري 0 لتقي نا لاول لعر أشاف ًارضاح يفاقلا ناكو ٠ ةكلثكلا نع

 هومدقيو مثدي هتلننم لعاوضبقي نانيساوقلا ىلا زعواوهيار نسهتساف ' هلكر وها

 ناي رسلا نم شاخي يجر جو مورلا نم ةعسن الحر رشعدحاقانعاب رضا ملفد الجلا ىلا

 مهضعب عضخو بعشلا :ىده دئايحو كلاب لالا: رولا مدر

 يدون كلذ بيقءوأتايث ءادهشلامد مثداز دقو كلذ دعب اوعجر مهنكل اغرقاشلل 9غ

 )١( مويلا ىلا ؛ادهشلا ةنس نيل ا دنع ةنسأا كالت تفرعو * نيدلا ةيرحب

 ينايعلا دهاشلا اهبتاك طايخ ليئافور ةرسال ةيموي رابخا نع ١)
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 « رشع ىداَكخ ناد

 يبحلا هور> سرطب كطلا دبع ةقئاطلا ةلاح ف

 لوالا لصعلا

 ,حتاص نبا هعفر  هئلازئعا هدييأت ريخأت -- هورج سرطب ديسلا بك 0

 له ١ 1 بعستك يف نييق نييقشمدلا قوقح ديب أت -ةسمايش هتماسر ب ي وحلا ةبئر

 امهلعج--امهب هبيحرت -رايسلانبا ىلا امهريغو ظوفحم ىسعو يريحعم نوطنا

 ةقياضم < كلوي طك اةامن عة كوالتنم امييرأم لع مالطا نياك

 فقسالا كواس نم ظوفحمو يريحمس ظاعتا - نيقشمدلا رايسلا نب

 هماسر -- ةرهاطم ةسيئكا لصوملا كيلثاك ةمرم - هراشب

 ةماقا--راقنىتم بهرت -ًاسوسق هراشب فقسالا

 نايرغم ةمرك نبا م سودنه نبا
 'انهب رام ريد زنك

 ال1 لع كري راقلا ةبائقاًةَيادَه ليئاخيم ديسلا يلو ذنم هنأ

 انلا بئاكي قفطو ريدج كريرظب ةمافاب ىلوسرلا يمركلا متهأ 1814 ةنس

 | ءاقلا انمل قال خش بافتلا لع امهضرختو ايروس دصاقو روكذلا

 رطبلا قيةش نبا ةورج سرطب سوي روغيرغ نارطملا بادتنا ىلع مهضعب

 اا طاش ه ةحراتا ةينامكب هوعدف تامبرلا ثلخملا هوزخلالبئاخسسم
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 ٠ سدقملا ناب رق أدق مهيديا نيب ىيلثاكلا نب امالا نوه ورق اذا قو

 وهو ةينايرلا يمر, ىلع هوساجاو سقطلا بسح 0 املا سي ركتلاب اولفتحا
 كريرلبلاذفناو ٠ هديبأت نوبلطي سدقملا عمجلاىلا اوبتك مث نيعب رالاو ةيداحلا يب

 ليئاخيه نيديسلا نا ريغ ٠ اهررق يلا ناميالا ةروص معد ةلاسر أضيا ديدجل

 دو ينرا كيل ناي باد و نايل د يصمح ليئاربجو ةيادم

 نينارطملا بصعتو ٠ ةفئاطلا ةدئافل نيتعبطم مهنم لانو زيلككالا ضعب بحاص
 اذهلو سدقملا عمجما ىلا هيلع يرش نا راريتحف يراراملا الوقين سف

 ريد يف لزتعا م ةنس ةفرشلا ريد يف ماقاف تاونس ينامون 55 كض 0

 : ناكمالا ردق ىلع دعب نع ةفئاطلا سوسي ناكو تاونس عبرا وحن مارفا ر را

 فرعي ناك ذا ةيلاطيالا ةغالا سرد يفو بتكلا ةمااطم يف هتاقوا رثكا يضقي.

 ةيظعوو ةيحورأ تك أهنم جرطساو ابلقنا يتحهيمور يف هدوجو ذنم اهيدابم ضع

 سريلقالا ةدئاف

 يلصوملا حئاص نحوي سقلا مارفا رام ريد يف وهو هيلا رضح كلذ ءانثا ينو

 ةدشو هكواس نبل ةتمغ نب الو :كبلاو نشمد ىف ةقئاطلا نو وش ضف
 سة سفروخلا ةبتر ىلا هاقرف كلذ ىلع هئفاكي نا دارا ةيلوسرلا هتريغو هئاكذ

 )١( ةفقاسالاك بيلصلاب سعشلا كرابي نا هل نذاو ليئاخيم مسأب ا89؟؟ ةنس

 اهو نايلصوم نابهار ذئموي ريدلا كلذ يف ناك و ٠ فمسأ دوجو مدع دنع

 كريرطبلا امهحنم رماع ولز ايرك ز نب سرطبو هزازق دحالا دبع نب سبلب

 هَ هل رثا ال زايتمالا اذه نا كيهانو ٠ ةفرشلا ف ةظوفحلا كريرطبلا ةلاسر ١

 ةينايرسسلا ةيعيبلا نيناوقل
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 -وقتلاب امهترهشل نيباشلا نيذه انركذ امئاو ٠ 18+ ةنس راغصلا تاجردلا

 ل١ لغتنا كلذ لالخ ينو ٠ ةصاخ كبنلاو قشمد يف سوفنلا لع ةريغلاو

 )1١( 1855 ةنس تلح ةبز راوح ىلا رهاض ليئاخبم

 زاف هطاشن فعاض قشمد ىلا داع ذنم ديدملا ليئاخيم يروخلا اما

 ذودضاعتي (؟) ةدحاو ادي مورلا مهتوخا عم اوراصو نييكيلثاكلا ددع هتمهب

 رشا مانهب رام ةسينك يف تالفحلاو ةدابعلا هءاضق نم اودكمت ىتح مرييادن

 ,صقشمد يلاو نم رءماو عرشأا نمة م بجومب كللذو نيلصفنملاعم ةبووانماو

 فكبنال سيسق ىلا ليئاخيم يرؤلا جاتحاو ٠ شرغ فلا رشع ةسمخ هيلع

 ” ٠ ةنس هعمر دق ناك ىبحلا يحزاي دحالا دبع نب نوطناس لا كريرطبلا هيلا

 7 كازا وثاب ءانبج ناقتي 3 ناب رغلا ثبت كلذ ءانثا فور ياك

 1١ عاملا قو ريل نايهزلا رطضاف ءالغو طحق ثودحل ٠+1 ةنس
 - رف ٠ نارفعزلا ريد ىلا اقلطناف امه ى ذ راما ظوفحم ىسعو يريحعم نوطنا

 اسو طاشنلاو قذحلا ءامس أمهيف حمل املو ٠ اههبدايسلا نب رع ا لا

 كم 1855 ةعس 530 يفنواعب قثوو ةس وقعيلاب تل كاوددت ةيوطلا

 اذه نا ليغ ا وواسع ص اقلطات دل ةلكو ل ل

 لثاكلاةسيئكلاوحن ليملاى لاوكريرطبلااذهنيدتيف نظلا ءوس ىلا امهب تضفا

 حج“ نوطنا ى:رابرلا ىور نيثداح اهنم درون ةمج تداول كلذو

 ١ لئاذيم نارطملاك الهم انوريخ دق نأ عماش راسلا نبا بتك ينابلو د ةعومج ُق ١
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 سيدقت ةبثر سيسف انأاو ترضح » )١( هتصالخ ام لاق اك ري رطب راص نا د

 ناك يذلا يلحلا سجرج كريرطبلا دهع يف نيترم نارفعزاا ريد يف كوري

 رمالا ناكو ٠ نوريملا ناضيف رس ىلع ًانومأم ينصصخو هرارسا تاك يناعج د
 :هحرأش انا ام لع ير

 لاو ل قنعلا ةليوط ءاضيب ةجاحز لمح كري رطبا ناك اهنيب

 نييلوالا نيترودلا سريلقالا مم اهب رودي وه اهفو اغراف اربشوحن اهنمك

 ساحن نم ءانا يف امسلب يلغا سادقالا سدق ةيواز يف انا تنك :سقطلا بسن

 0 لمحاتنك ضربا حاشوب كري رطبلا نوللجي | ةثئاثلا ةرودلا ءادتبا دنع

 00 ولا تحن لحدا ةجحبو ةلدبلا تحن ةيفخ يلغ

 للا تير 0 هلقتل مسلإلا سطغيف ةجاجزاا غراف نم رثكأ هتب ك١

 تنك ذئتقوو(؟) ةيكذلا حئئاورلا هنموفتو قفدتيف ناكملا هئالماوهترارمل قر
 هي ولله سدقلا حورأا ة ةمعن تلح دق:الثأؤ خرصاو حاشولا جراخ يلا جرت

 عفرتاعي ر ةرودلا 3 ءاطغلا نوفشكي م٠ حرفلا تاوصاب ةعامإجا ميصت

 فنرا مث ٠ روبمجا نيعاىلع قبطلا ىلع لزني نوريأاو يندعم قبط ىلع ةجاج
 (*)هئاقفر. ىلا هانمو طباضلا ىلا هيديمو نوريملاب ليدتم فرط لبي ا

 ٠ هنيبج لع اناا او ىعشلا اره ا احدق ةكلا 5 المع أ

 ١ -ملا/ ةفيحص نيب مانهب ديسلل ةسيفنلا ةردلا 1١
 هلو اع جورخ ةاروتلا يف 5 ةي رطع ازجا نوريملا نهد يف نا ؟

 سدقلا حور بهاوم ىلا اهب ريشت ةينايرم
 ةظفاححلا نولسري اوناك طابضلا نأ ١
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 رلا ىورو مثاردلا نم هنكما ام سر ا

 3 سلج نير كرب رطبا نا» 0 ام « أاضنا ةئادغا كعب ى

 او اند الف يوشم مح هئاشع يف ناكو هتد 1 برشيل ريدلا حطس لع َءانابق

 - ام يل لاذ روعا ناك و نيدرام نم هيلا اليقم هعش باك ١ ديا خل“ ءاشعلا

 نا 2 ضف روعأ هلأ ٌتءاح هنا ل امن انيفذرأ# 2 هداعلا فالخ ىلع اذه

 دأا ىلا مدعتو ا نمانلل ىو اناري , الكل ءا اروعأا هنع ةيحان نم محللا

 اا ىلق يف ف أنأو ةيرلا ىل | ماظلاب يربو محللا لك ْأي ناكف هقيض مم

 الا لكا ناك اذا : هقنذأتسا هلل 4 تيتا رجت احايص دنلا يفو" ءءاير

 ل أ: اج ناك اذاو ٠ كسفنل هتزحا فيكف نابهرلا ىلع اك كلاثما َّلَع مرح

 كاسنلاو نابهرلا ىلع راص ميرمتلا اذه نا ينباجاف * ةيف دهاز كنا سانلا

 نود هنيدت ىف ىنظ ءاس نكحلو تكسف ريدلا فورصمل 5 هنع عنتملف نك

 « نوطنا ناب رلل الو هل يركف فشكا
 اد ناكل ناكر رطلا اذه: ىلا قشيد زاخا تغابو 10

 0 * ةبعش مم ةبوانملاب منهم ر م ةسخك يف تاولصلا ةماقال رم أو ةيعرش

 ورد جاحلا ىلا ةلاسربو هل ةلاكو هح ىدمالا ادإب نابرلا _ ةحوو كاد

 رطب نا قفتاو ٠ مهسبحو ةعيبلا نم نييكيلثاكلا درط ديري دلبلا ياو اغا
 ؛ذ ةيناطلس رماوا َلَع راكع دالب نارطم ةطساوب لصح اضيا نيقاشملا مورلا

 ا ذفناف مهقياضو مورلا نم قشمدو راكع اديص يف نيدتبملا ىلع داهطضالا

 :ذ يلاولا ىلا مهب اوتاو ملالسلا اوقلستو هلي مثواجافف موسوس لع ضبقلل

 ىسع ديسلا مداخ جرف يربج ساهثلا ةياور نع '
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 نارفعزلا لسرم لع كاذذا لهسف ٠ نيديقم هداورط هزي حن لاو قشللاوطاللا

 نا مهيلع ضرعو رمالا يلوا ىلا هاياده مدقق ٠ نييكيلثكلا نايرسلا يذاوي نا

 هتسينك لم هموصخ درطي نأ هلف م نمو 0 ةءارب هلك وم كري رطبلل

 هِ_نييكيلثاكلا رباكاو تاص ليئاخيم يروخلا "جرف ٠ ىننلاو سيملاب مبعدريو
 نأ ليضع ا ةصالا هةر دب نيسمحو ةعب را هيف أورمتاو ٠ نجلا

 ماطعا هنكل :مبايبس ىلخو شرغفلا نيرشعو ةسفخ مهم غف يلاولا بلف نحت
 اونادتساف ٠ ةبقاعيلا مم ةكرشلاب ةينكلا يف اح ملل ناب ابنت ا

 تادف ارش كلذ عمو ' مّتقاط .قوف تناكو ةمارغلا اودقنو ضئئافلاب لاما

 سوسف عوجر وه م4 زعل : داز اممو ٠ 2 ف | موعوجر ةراسنخلاو نيل

 تيسروألا ىلا سرطب كريرطإلا بتك اذهو ٠ م افنم نم اضيا مّتوخا مورأا

 533 كنال ىبوطلا كل » : لوقيو هيزعي يناثلا :روناك يف ليئاخي“

 ةيماقم لزم رايسلا نإ لمآ باسكال « لالا و كدت كاش ةلكلا

 نراكو ٠ قدزلا هل اممجيل لصوملا ىلا نوطناو ىسع نيبهارلا ذفنا نييقشمدلا
 لخاد سادقالا سدق ةيواز يف ًاريغص ا<ذم هسفنل صصخ دق ةراشب فقسالا

 كالم هنأك امشاخ هلل كشو ناكو يويلا هسادق هيلع مقبل ةرغاطلا ةسنك

 نا الا اهتم نك أمو دعب نع هيلا رظنلا اقرتساف 5 ناهارلا هحو ٠ يضرأ

 ةسينكلا رابتعا لع امهالمو ًاديدش ًاذخأم امهبلقنم اذخا ناسهتسالاو ةشهدلا

 مارتحا ل 35-5 ربالا يارلا اذه نا اعءاهنم نارفش انك نا دعب ةكلئاكلا

 ريغ٠ (هعفئاط نم ايه ءاطست انك ام فالخت ةيكلثاكلا ةسنكلا ىف ايتس.راخوالا

 ةسارغ هن تب نأ ا أرجتي م هل
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 مقنملا مهتوخا عمي د داوتم 185١ ةنس ذنم لصوملاب نوكلثاكلاناكو

 اذ ٠ ةماقتسالاب فوصوملا ةلدع يباب ىنكملا يللا اشاب دجحا كاملا ناكذا
 اه مر ىلع دارع نب يني ساشلا نبا ميركلا دبع سامشلاو ةراشب فقسالا

 يو ميركلا دبع سامشلا بحي مالا :راكو * ةرهاطلا ةسينك يف ادهم
 جلا ةم”رملا ىلا ةجاحيف ةسينكلا نا هيلع ضرع ايلف ٠ ءارذعلا برم انتديس
 20 اييدنم ةعيللز اان ناكر » ةراجملا ل هلاج ضرعل هبادتساتيمنلاو
 كرانو.ذلحاد ةكيمنلاب ناردجلا اونتمو هوريكف ايم الا هلخدي نا ناسنالا
 ا اوتك مخ عرشلا ليك ممل ل ذ كابشلاو لكيملا باب عيسوت اوداراو

 اطضالا ٠ رم هوساق امل اراك ذت ةدحاولا ليجنالا مالك 0
 :رخال (سبق ةيانلاو ٠ ةايحلا ىلا ةيد'وملا قيرطلا برك او بابلا قيضا ام يثو
 دولا يعا را وه انا ىلاعت هلوق يو يفامور /ا ريكا ةسائر صوصخي 0000

 ينععبتنو يلوص معس ىو

 فسوي هعما هرافظا ةموعن ذنم هابر طيشن ساوش فقسالا دنع ناكو
 اانلممر م 322 ةرهاطلا ةعيب يف مدخي توتيكلا ةجرد هحنمهحرفل ةّئتث : ىدنق انح
 ليئاربج سنقلا اموت رام ةسينكلو راجنلا انح نب سرطب ن هلا ًاضيا ةسنكلا
 ليث اريج مانهب

 1 داعقالاو ىمعلاب يلب هتخوخش مايا ينف ةبفاعيلا 5000007

 راقن ىتم نايرلا ذفنا هتلمبق نم سانا ىلا ةيفقتسالا ةاسلس لاصتا ىلع

 :اادياري 1 موتخ هيلع قوم ةطبض4 اعوفشم رايسلانبا كري رطبلاىلا

 ءابرلا رايسلا نبا ىقبأف وزع" يفوت هرفس ذعب و ٠ ةيصوت :.باتك هل بتتكو ًانارطم
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 نأ دعب ءانيلا شود:نه نب ىتم ناب رلل لصوملا يف هبعش ةسانس ب هدنع ىتد

 مث امايا هسفل ملاحلا 00 اوعفرف مهمواقف بعشلا هلبقي لف ٠ الأ : رم ةماق

 لت ىلا لصو الف طايسلاب هيرضي ىددجلاو دلبلا نم جرن ني.درام ىلا هاف

 مهلعت د دب "مهلا : 6 وصخ ىلع اعدوهسا 60-5 اس باب برق ياك ١

 ااه دراع نب ني تاجر مهطبضت ةعبب الو مهعمحي يأر الا

0 

 ةيمح ةنازخ يف هبتكو ريدلا ةعتما ىنخاو مثابلف : مأنهب رام ريد بهار همرك

 مقدم رف يف ناوجابلا موقلاو ءابدج ةنسلا كالت تناك الو نيدرام ىلا هجوتو

 مثوضرقي نا شوقرق لها رماو ريدل' ىلا أشاب نيما دم لصوملا ماح مهلسر
 مهت الغ ثتبصخاو هوعرزف أر اذ

 ىلا بهذف نيدرام نم مجرو 0 رفم مقأ دق ةمرك نب بهار ١١ ناكو

 رخعا هيك در .حالس يب 0 دلحر نيثالث ل يا يطرب ةي

 م دلو ٠ شبح وفد مهتل+ يف نيرخآ انابش شوقرق نم مهعم اوذخاو 7
 بتكلا ميج اهنم جرخأو هتنازخ ناي رفملا حمتف عانهب رام ريد ىلا ملوص

 كلذ ناوجابلا ىار ايلف ٠ لصوملا ىلا اهلقنو لاغبلا ىلع اهلمحو ةنيغلا ةيناالا
 ميش زنكلا كلذ نم اوديفتسي مل مهنال اوفسأ
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 يناثلا رصغلا

 .اكلا نمهباصعغا .!علابهرهاظت  همركبا هل ز ع ةيباب ل صول ركشع ناي رفملامودق *؟ 1م

 ةكاملا توم ا لنك جنيد زامل هيبه وابل قولا قوقح

 رسوسقلا هقلح - ىئانكلا نم هموصخ هدرط - مالآلا ةعج هتنتف (فبا دكتع

 كيلثاك سادق - نيدرام كيلثاكب ليكنتلا -ظوفو يريحعم ةيفتسا ٠

 ساكلاو هينيصلا لايمعتس! نع ماهل يبباوج-مهبةياثولا-تويبلا يف لصوملا

 مهاعري دي وه نعاك يف نييني دراملا ةبغر دادغب هراشب ديسلا زوف

 يف هج هئطو ىلا حتا نبا رفس  يلصوملا ديبع نبا نييعت
 ملعتلاو ظعولا يف حئاص نبا ةرهشا" " ا لصولل ةمودق -اهرلا

 سجرَج تكف تش .هزاصنا ناس !دسح ركتع ةنف
 ركتع جاعزا - ريكس نهاك هليحخت يف ءامرش

 نبا نهاكلا مودقب مهحرف-- نييئيدراملا

 دادغب يللاو رماواب ادياوم ديبع

 "لئاكلا ىتحت نمخا لك ةملاسع هعش ةساسس سالا نآيرفملا أدشاو 1

 ,و هنم اورفنف مهتقفاوم ىلاو مهحصنو مدر مهتعصاخم هبعش نم رفن دارا الب

 زم سايلا نارطملا ناكو جنرفلا ةءامجب قاحللا دي رت كنا كمالكن م ربظي
 وفط فالخلا اذه ربخ هغلب الف لصوملا ةيشربا ةسائر مقوتي ركنعب بقللا

 هايا ًادعاو اناي رفم هامسف ةسائرلا هذه هيطعي يكل سجرج كريرطبلا قلق

 ٠ عمجيأ نآبهرلا نم نينثا عم لصوملا ىلإ هدفوأو هثءارب هلم هتقوأو نيح دعب
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 نيكلئاكلاو نيسوةعلا نم ةئس لك ف هتداك ةيوب الا قوقملا ىنعا قدز

 ريد ةسائرل ةعبات ةدحاو ةيعر نوبسحي اوناك ذا ةءاربلا قوطنم يس> كلذ

 لاه 5 2هيروح د نذف ٠ ىليلجلا أشاب ىجحب لصوملا م اح ناكو * نارفعز

 ذحا هلوصو ذنمو ٠ هماما يشعو هتزاكع لمحبي بهار ناك ذا ةهي'اب لصول

 ةمامع امهنم دحاو 3 سارب همادق نايشمي نابهازلاو كار دلبلا ءابحو روز

 ىلا اناحوي ليئاخيم يروخلا رضحو ٠ هءارو سوسةلاو قواقلا قوف ةشوقن

 0 ملا يدق سال افا كن اول نك راح انيس كدا مسأب هتراي,

 كلذ نم ٠ هملعب ةاهاملا ادصاق اهتحت لئاطال لئاسم هرئاز لاسو فسلغت

 نيب يا 1١( نيئاشملا نيب لاقف هذيمالت مم مصفلا حيسملا لكا ىتم هلأ

 هئاكذ حد ءاشعلاو بورغل

 ىلع مزع دقو هلها تيب مزلف هفلاس سايلا نايرفملا لزعب ةتسايسب أدتباو

 فقسالا بلاط هيعش نم ع هعمج نا دعف قدالا اماو :نيكيلثاكلا ىلا ءاتنال

 موي هيلا هلسراو ءالغلا بسب ءانعب هالصخ نيبكيلثاكلا نم يقابلا ممجي ةراش

 كريرطبلا قوةح تلست ينا كفقسال لق : لوس رق لاق ورانا

 نع ام اباوبا هيلع تحضنو ةياكشلا هيلع تعفر الاو ارغاص هعفديلف انا تح نيأ؛

 هيلع ليمتسي و هبولطم كا ال هنال متغا كلذ رابلا فقسالا عم الف 00
 :اموميع كلاب ام :.هل لاقف ارضاح ىدنتق فسوي سقلا ناكو * سانلا نم هم

 بامتالا كتفحم دقؤيش كنال كتحار مزلاويلقع بسح ةلأسملا هذه ربداينعد

 ةلطبسلا ةناي سلا ةلسلا فاك ١
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ملاظملاهذهنمسعشلاو كصلخاف تئاونا
 للادر ؛ أم لمجال اقف م ا املا 

 نيناعشلا دحا ينعا دغلا 00 17
 ١ 01 نم سنن ام احوز بفسوي س 1

ىجياقلا امنا باهولا دبع دصقو مجملا لغش
 م يواعدلا مدعم ينعأ يس اك 

 ا بحر 0 ًارذتعم هدب ف هل مدقو
 لأ روضملا لم ا اع هلأ فرو

 1 -. يكيد هبحاص خب 1 44 بأ دالي 25 ا 0 1 لا

 ف 0 8 رمست - هأ مع هي رطلان هل ةقدم 1 :ءاج نم بناط

 هنل كيهدب انبلاطي لسراو انب عمطط الفا ميا هذه يف قيص يف اننوك نع

 مالكلا اذه دنعو ٠ هديا يدا كح أك هةلضصو لفو ..تالدزدو

 ايلا أشاب ىبحي راد ىلا هقبسي نا سيسقلا ىلا زعواو اغالايف بضغلا قرع
 رليكوب ثعباس:نا هباجا هيلا بهذ ايف ركتع ناي رفملا باط ف بهذي نا

 2 1 مداخل لاقو“* باهولا دبع يضغ ديازت باوجلا ادهم مداخلا 2 لو

 هاف ٠ةعاسلا ةعاسلا أب وعم البكم هب ينتياىلا اذاف هيلا مجراو لبخلا 1

 ث هوجو نم ةينامث نرايرفملا دنع دجوو هفتك ىلع ديدحلا 5

 - هلوصو دنعو يارسلا املا هعسو ماق مداخلا نارطملا من ايلف ا

 -د دق فسوي سلا ناكو * هتقفرو 09 هعبنو 8 احلا راد ىلا باهرلا دبع

 طف مالكلاب هل نذاو سولجلاب هرماف ايهكلا كيب دعسا هاخا ىارف ملاحلا راد

 2 اها اعدف هريص ليع ىتح كنع ةراسح ل أبحعتم ةعمسسل ايبكلاو يكحي

 ام هيخال لوقيو سيسقلا مالك مطقي كيب دعا وباقي مدس سلخل اشاب

 دعو ٠ ركتع نارطملا وه نم سيسقلا لاس مت كريغ اكاح لصوملا يف نا طق
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 ردايف لبمتم اذوهاه ر_سفقلا لاقف هع ءارو مصخلاو و اغا دعسا لخد لاوسلا اذه

 يختو رمأت تح نآث 2 ليلملا دبع ةرسا نم تنا له الئاق نارطملا ايبكل

 ٠ كلذ ىف ةناطاس ة ةءارب يعم نا مدنفا ن 'ايرفملا لاق ٠ سدسقلا ةعامج ددشتو

 ىلع ما ( نييكيلثاكلا ينمي ) ةيعيسملا ىلع ملا كيطعت كلت *ارب له : ايبكلا لاق
 ةيدأتب مثرماتو نايرسسلا لك ىلع قحلا ينيطعت ين ءارب نا لاق ٠ كتلم ةبقاعيل

 يكشملا هلاق أم َتتا ىنلا نايرفملا ةبوجا نم ًلظيغ اشاب ىحيزيتف يل قو

 لاق تكا ناراسار منقل ديلا ةلاطا لا جاع 00
 ار تت و ل يبمخ اذه سب

 هنكل نوكلئاكلا هادا املع ةدايز الام بلط هنا ناي رفملارقا | تا

 يف اما: فسوي سلا لاق ٠ هتيعر نويكيلثاكلا ثيح نم هقح ةدايزلا نا جتح

 ديبعو ةيلعلا ةلودلا ةيعر نحت ةيندملا ين اماو كنم نولقتسم نحت نيدلا روم

 لاقو ناي رفملا متشو اشابلا ضهنف ْ رانا داش

 هاه د ىحلا يف 0 اديها ىلا كترايد تغلبأ كك

 هيمدق لع ناي رغملاىءارتف ٠ مايا ةثالث كاتلبماوىفنلاب كييلع تكح ن الاف“ هل

 | مال اذه سقلا شوف ١ دخأ هيلي لف“ وفعلا ألاط ني رضاحلاب لسوتر

 فدزأا عم ج ةّدس تلطباو هلل ركشلامدقف زوفلاب فقسالا رشي فرصناو ايبكلا

 3 جوخ جواز سايلا نايرفملا اما ٠ مويلا كالد ذنم لصوملا كييلثاك ن

 سيح موي هجورخ ناكو تادي# ةيرق ىلا طايسلا برضب أ 0 ايفن لصول
 )1١( نيدرام راو ةارمالا ةعلق ىلا هولصوا مث حصفل

 يروخ وهو يدنق فسوب سقلا ف نم ةرم نم رثك | ةياورلا هذه أنعمت ١
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 ا 1 1١ هدو اش ىع ل رع ةيبلا ءاضقنا لقو 3
 | يول اب نامحرلا دبع هضوع "دل ايفا ا تسفر رعت كنعوا اعلا

 د ايمرا اجامل وتب ةكلشكلأب همرك للا نايرفلا يجاشلا> ءائاؤو
 : 0 هحنم تاشأا ُُط دوهملا هنم ذْحا نا دعبو انامز فئيسألا هدشراف

 <يلثاكلا لعاقناح لصوملا ىلا مدق جوازمسايلا ناي رفملا ىلا رابخالا هذه تاب

 وةراشبدي لا نم ماقتالا بلاط ني ةظوتلل اياده دقو ىلوالاةرملايفاكة يابابا دو

 ةءالع ةجح ١ وذختي يكل ةنتف ريثي ناهياع رمالا واوا راشاةديدة 5251

 -اموي ىتدم اكن د رورو ذملاقإي فلل از امو + هوفحت زا صناو نيكلتاكلا

 ومص اولاطاو ةعيبلا اولد : الوا ةبعشا ةولصلا ةبونتناك ال هنا لع ةميظعلا

 ةلمقنما نم أدها تح مالالا ةظعوب نأي رفملا أمممتو رهظلا برق ىلا ارمع

 ل ١ نورانسب نوكللاولا:ناكو,+ ةعاسب ريلغلا دعب ام ىلا هباطخ لاطاو

 رج يسدقملاوهو مثدحا لخدف مربص ليعو ًادج اوقياضتف أجراخ قاورل
 هت نالا ىلا تناو ةعمتتا ةالص نم اوغرف نيمململانا : ناي رفمال لاقو نيهد

 رن انتالص نوكت ىتمو هيلع حونتو هتيقو هبلصت ىتش حبسملا بيذعت ربخ ىلا
 تاهش نبا ككربغ نيا : هبعش .ىلا _:رايرفملا حاصو همالك نم هتني دكي م

 دو حراصلا برضي قفطوخيشلا هللادبع وهو مثدحا بثوو ةعامجبا تجضف

 < ايصع اوجرخاف هريغو دوسا ًوحيو هعوج اس الو مهناعجش هعبتو هتعامج
 رفنب ءاج دق دوءاو ناكو ابي نوبرضي اوناكف ةعاساا كلت لثل اهب اوت

 1 ةيقاعبل اورصتني و نيكيلثاكلا اوفيخيا لكيلا ةيواز يف مث انستا

 درب وبعو روعالا وقزرو يجناخلا و 8 نييكيلثاكلا نابشماق ةنتفلا ثدتشا
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 ىلع عمرا بوو 5557 فو ةعيبلا راد ْف مهن وب رصي اوذخاو الدنق أنحو

 يره. لوقيو هبرصي قفطو 0 اجلا بازرم يف هسار لخد اه مج خيشلا هللادبع

 4 رثو موصرب متس هملاو هعجوأ الذ :موصرب متشت ىح د

 تبت يبنلا بح ىلع بازرما لخاد نم خرصي قلعو ٠ اضيا هعوج باصا مث

 هموصخ ةعامج ىلا ىمت ل ل تف

 ا ل راغنا دبع لآ هوجولا صعب 2 ناب رغملا عرسا ةنتفلا ةأكأ 5 قو

 لاقتا 3 عاريا نحس ف ديدحلاب اولكف مسلم رماف نيملسملا نم سانا مهلع

 ةاعساوب شوقرق سوسق مدقتساوةميبلا نمنيكيلثاكلا درطوةسيكلا ىلا نيرفأ
 نايعالا مفشف نونوجسملا هاقفرو فقسالا اما ٠ مهقاحو هرماو 1 در

 ةعبس اوسح نا دعب مهايبس ىلخو شرغ فلا ني رشع مهمرفف ماحلا دنع « يف

 لوةع لهجلا ىمعاهيف تافرا انف اهوت رامةنروخ يف 1 كاد لثمو 9

 سايلا نايرفملا اماو ٠ مايالا سدقا يف هتدابع لحم يف هللا اوناها ىتح نيضرغملا

 هودرخسأو لعامملاب الل هبلا أويهذو ةص رهلا كلت ع راصنا منتغاف 000

 00 دعولاب ميلا

 فنرابرلاو نوطنا نابرلا رايسلا نبا كريرظبلا بدتنا كلذ دنعو ٠

 سوبيلوي نوطنا اعدو 8١؟5 ةنس ةينارطملا ةجرد ىلا اهاقرو ركب رايد ىلا ىسع

 لع هع”رو سوي روغي رغ ىسنع اعدو هيلع ةباينلاو ىسركلا و ةرادا هلوخو

 هاعدو اماع يا ايلبيت انارطم راقن ىتم نابرلا مافأ نيح دعبو : ميلشروا نك

 فراكف نيدرام كيلثاكب ليكتتلا نم كريرطبلا اذه 2 و * سويسونولد
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 لا اجاوْلاو ٠ م ملبقيو «+عيزعي نمرالا :رارطم ميقا نذسلا

 دوملا يف ع ناي رفملاادوحتو دن اذملو ماكتا ىدل ههاجي مثدعاسي هراشب

 و نراك اجاوتلا ص 0 دادب ىلا لزني نا هكر رطب هيلا زعوا

 هب يف سادقلا ةماقا ىلا اورطضاف ٠ سئاكلا يف ىمقح نم لصوملا كيلئاك

 10 1 ىرودخياقيالعلا تبا ىف. نواصي اوناكف ةرهاطلا ةنراوش اما. سانلا

 زاَقي عضوم م ةراشب فقسالا تيب يفوا ليئاخيم يسدقملا تيب يف وا

 هلا ةيسوا قايدش ناولس سقلا تيب ىفف اموت رام ةنراوخ اما ٠ قوبازلا

 هنا كلذ نت مهتاذااوم نم مهموصخ حربب لف كلذ عمو ٠ ةعببلل ةقصالملا

 بلا نم هلع موصخلا قلست ةدابع تدب ىف سا دقلاب أدت دكا لا نك

 اوثدحتسا جنرفلا ةعامج نا : نيلئاق ةياكشلا ىلا هوقبسو هوب رضو هومتشف

 يكب سيل هلا هفرعو لحل ىاحلا صخ الف ىاحلا نم ةصخر نودب ةسيك
 قاف هركذ قباسلا قوبازلا في موي سادقلا أدب و مثدرطو نيكتشملا رهتنا
 رفلا ةعامح نا : نيلئاق 1 ليربملا هر وتيار يدل ب ناكل ارنوب رحل

 + لاسو نيئانالا نم يكاملا بجعتف ٠ مكتصخر نودب ةعيب م
 نالجر قفتاو ٠ ةنايدلا رارسا ىلع اصرح هنوبيجي اذام اوراتحاف امهب منصي

 ال اهنا سساكلا سرر الاقق. موصرب وممنو الدنق سايلا امهو نيقيرفلا هالقع
 ايلا فرع مث ٠ ديعلا مايا تاقدص مجلل اهنا ةينيصلا نعو اكرابم ءام ىضرمل
 ب لع ذنم ةراشب فقسالا ناكو نيكتشملا درطف ةسينكب سبل لحملا نا
 دولا ف م رويفلغوتلا دحتئ ساو اهلا 5 وه هحوت دق دادغب ىلا نآيرفملا

 هللا مفرت ةياكش لك ضفري نا يلاولا اعنقاو هادعاسف نيتوراو نيطنطسف |بس
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 دياتل ةديذج رئاوا نشكو هدرطو هرمنا هللا نأيرثملا رضح الذ نكن

 ًارفاظ لصوملا ىلا فقسالا مجرف ىئانكلا يف مهقح
 ىلا ددرتلا نم مهعنمبل 0 هناداعم ىف رايسلا نبا ىداعو

 نم هعفد اب مهبلاطي ناكو ةيبوقعيلا ىلا اودوعيف اولي نا ءاجرنمرالا ع

 نويكيلثاكلااما كلذيف هدعاسي يريحمس نوطنا نارطملا ناكو ماكحلل تامارغلا

 7ك تارت دل ناس اش كت كال و 0 ىلا اوسكف

 ىلع نوبلطي و * فاعسالاو ةدعاسملا متولي دادغب يف ينيتاللانارطملا يربك
 راسو ولا نساك وتل اولا كارل ع لامك نذل
 ماكل. يه يح > مهبلط نم اوحربي م و ٠ نمرالا ةسدنك نع ىنغيف اونوكيف 3

 هب 2 ةجرد لبتقا دق نراك ديبع نب ليئاخم سقلا هعسا 1

 كير ل مر ل ل ا ل عم نيعتو 6 )١(

 ٠ داب_طضالا مايا نيدلا نم مهيلع بترت أم اهب اوفو غلابب نيينيدر أملا اودعاسو

 دي وي نا ىلع نيدرامل ديبع ليئاخيم سقلا نييعتب هراشب فقسالا تاذك يضرر

 1 006 دمسلا هلصحتسا رمالا اذهو ٠ دادغب ىلاو ندل نم .ماوا كص

 نم نيايلج نينارطمت دعا ةينابرلا ةيانعلانأ اذ هىلع دزو ٠ ةيالولاباب يف هيعاس
 كماما يت ايس أم هعابت نيبنيدراملا رصنلو ميوقلا دقتمملا نع ةلضئانملل ةبقاعيل

 هتوخاو حئاصةمعن نب مانهب سقلا لواح لصوملا يفمافلا سجسلا مايا ينو

 اذه يف مبعم فقسالا قفتاو كبلا نم مهقيقش لايم يروخلا اوعدتسب ن

 دعب رف سأ| يف روك ذللا يروخال صخرو هورج سرطب كري رطبلا ممابلف باطل

 ةفرشلا يف ةظوفحلا هلئاسر يف همثخ نم هتماسر ةئسو هتينك انفرع ١
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 2:00 تبي يآ

رفأ سهلا هعسأ بلح رم ادهاك كا نا
 زايتحا ىدأو' ةماقل موقيل ما

1 

 آيكلا ُ مه.عدو يواهزلا بعشلا ظعوو مارفا رام ربق راز اهرلاب ليئاخيم

 ١ هيف يبق نحسلا 2 هحرو هيلع سضرفف دللا اح ىلا هب :ادضالا ىّشوُف

 ,بلا ةقف ب رفاسو لزنما باود بكر هتقولو هقلطاو ًاريك امل 1 همرغ مث

 ” يف سوسملا ناك ذا 185+ ةنس يناثلا نوناك ٠١ ىف اهلصوف لصوملا ىلا

 شعاودا افهم رك سايلا ناي رفملاو دكتع سايلاناي رفملا ىوعد 2-0

 ذلايروخلا لوصوبمثرورسفعاضت نجسلا نم اوجرخو ةمارغ شرغ فلا

 شيق ترعس يف جئاص ليئاربج سامشلا هوخا ناكو٠الوتب و اظعاو هنوكل

 ,شلا بغر مايالا كلت ىفو ٠ ةنس رشع ىدحا تلاط هقيقش هب رغ نال ثااذب

 هون لئا سرب ليئاخيميروخلا دفواف يسريلقالا كللسلا ىف نسح فسوب نب اقول

 ةفرشلا ريد سئر ىلا

 ةفاموترامةنروخ يف دئاسلا لهجلا ليئاخيم يروخلا لع قشو ؟١

 مم ظعاو لبقا دق نا ريخلا رشتنا انو ةسئكلا ىف مثدشري و بعشلا لفي

 هو عاتسال ةسينكلا كلت ىلا ميهسوقطو مبلحن فالتخا ىلع سانلا عره

 ولا رطضاف عومجلاب ةسينكلا تصنف ردن ام الا ابترم ظثعو البق اوعمسي مذا

 لاا ناكر ا اشنا ةرتم يح يتلا هس حش را لا

 هميلعت نيبذعتسم ضرالا يلعنوساجي
 -ا جيبي و ظعاولاب أزهب قفطف كلذ هءاس وكتعسايلا ناي رفملا ناريغ

 مقو هلادال ناكف 0 قات ديك امل وفو ةراححلاب هنوهشري اوناكف هيلع

 فلا ىلا ىضفابعشلا ىف بغش ثدح كالذ ند اغرو ' مهيف همالذ عقو نم
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 مدلا قفدناف ريك رجح هردص يف انح قايدشلا نبا فسوي سامشلا برضف
 حئاص مانهب سقلا أتخاو يبلحلا سايلا اجاوخلا تيب ىلا ظعاولا برهف همف نم
 هيلا هاوعد مفريل ىأ مالا اشاب ىبحي راد ىلا بورشملا عرساو هسينكلا ةفرغيف

 هرطاخ بسح عرذيو لدكي 0 هيلا هقيس دق :كنع ناي رفملا دجوف

 ةدملا لاا وعرجنا نييارقلل ل فو طاتغا يو رتغلا (ىاشلا ماحلا را رظن الذ

 مهب صغ اريفغ امج اوعمشل ٠ سبايو رضخا نم هيلا كدي لصت نم لع وضبقاو

 دحاولا قي رفلاو ةيحان يف قيرف لك لزتعي نا ره او مالا سلجو يارسلا هانن

 ٠ مالكلاب ةياكشلا لهال مكاحلا نذاف مهتاوصا تطلتخلا ىتح رخالا ىلع يكتشي

 ' نأي رفملا نم اوكشو ءامرش سجرجو ةراف أموت اجاولاو فسوي سامثلا مدعت

 هعمس ظعءاو سيسق انافاوو ٠ ةحار يف انك كح أدب ذنم اننا مدنفا اموت لاف

 ةاهجلا جيبي قفط نيدرام نم نارطملا اذه انءاجااو ٠ همالك 0

 نيرباص مث انلتحاف ةراححلاب انور ي ناىلع شاب والا ضعب 0 قلقيو

 مدلا قفد يتح برشلاف حالسلا راهشا ىلا مهتراسج تنملب ثيل مويلا اما

 0 داك امو ٠ مكتلادع ىلا ىوعدلا عفرت نا 50 انسامش ف نب

 جئرفلا نيد اوعدتباو يبعش نم اوناك ثارت نيذلا 00 الئاق نايرغملا 3

 نا ا ردو مرا ةييشنو " ناطلكلا ل0 تدارك ندا

 ريشا 7 51 كد اوي لا كلا مكاحلا زعواف ٠ يه
 نيكلئاكلا ر ” كلاس ا كيلا سا ب د راو د سن سنو نا

 ناولسس لا اومدق هدعبو ًارباص لمتحاف ناولسس قلا نبا ليئاخيم ًالوأ اوبر
 هارت اك خيش يدلاو را مدنفا : ًالئاق اشابلا يدق ىلع ليئاخيم يمارتف هاب
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 8 افعو هل ماما ف 2

)ىفاعت ىدح 1 ف ىعب اوم 0 فسول موا مسا ا اوقرصتاف ةيقيلا نعو
 

 اخم ير 0 ةدمالت محا نب ءأ

 هضوع انا قوبرضي كاد ريفا هاب تومي أاعرو

 مرش سجرجح نأكو يوارلا لاق

 هظعو مدس

 انك 9 انك يفو قرعلا برش ندرك نك تح يدنه سهلا

 0 ا ئانم تاد اقل 3-2 هتف اط سس لصمتم عرف مناك 6 نيكلثلا

 يلو ةرخصلا تا ءآ هصخشب و سرطبل ل حسي سما لوق متيسنو |أنم

 7 ال : لاق هيت هع ةرامعب 0-2 >< _ح هرداف ٠ قبل ينبأ ة 6 رؤصلا

 ؛نعلاسسدعص ام لكو يتبصق ىنبا ةرطقملا هذه لعو ١ .5) ةرطقملا ثنا :لق لب

 "امنا: ايكعت كلاب م ةهصاوةةة15نا : * سحر ,> فدر راف لجن ينطب ىلا 00 3

 هدو هتوصأتف رعف اصلا ىعارأا حتيسملا 50 اناعد نالاو قاقشلا أهددب نار

 تاذه ىلعف أةعماجلاةسينكلاانمانم لصف اعرف لبالصا متساهياعوانلصاىلانيعجار

 هرامىلا هورجسرطبكري رطبلا رماوانامزلا كلذ يفت فاوو انبق حت نانم الدب
 - ىتح نادإبلا لك يف يرجا كلذ نا لاقو ديدجلا ميوقتلا ءارجا ضرفت

 ةناكف نادلكلاو نمرالا كاذكو هب لمعاني درام كيلئاك ًادبف ٠ ةينيطتطسقلا

 18 قوام م احىعدتساف م ةياشوماو مجاعز ال ةحح رايسأ|نباكري رطبال

 | ال ةقايبلا نفوز وه داش نانلا اجاوتلاو 7 1 وب ديلا نورالا

 .امتفكلذ نع ملأسو هالمس نبا هل لاقي كفارضولافاتلا دح الاديعهنارطمو

 ضرتعملا رهشأو ٠ كا مدح دنعي هبو هأق 3 هلظفحو

 هيب نع نابلس سفلا نبا يهربأ ةياور ١
 1 هيب رسمه وأ جرب ةجرادلا ةغللا 5 5
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 للا ل بولغلا مف ةدي نا لع اوطراشتو هناوبد يف

 ركل ل 00 يف هب لمت باسمحلا اذه نا خت
 فارغلا نإ رع ظالرددملا غابملا عفدي مهمزلاو هنارطمو راسلا نبا مالا رهت

 (١)سوكرعلا نبا يسوأ دواد همسا يكيلئاك لحر هتفيظو 0

 1 نيبكيلثاكلا جا ع نكي لف كلذ عمو

 لصقتماو مييلع 0 اناا را دم نعال
 اصوملا ديبع نب ليئاخيم سقلا ديأت ا 5 أرما 1898 ةنس

 يف قي ه1 م م اس د ادا 1 نيدر'م يف دحا هضراعي الث

 ا و يل اولا مرا رو ا راسا لا :

 5 هداشراو هسادق نورضحن و نوعمتجي 00 وحرشو ا ىزعتت

 نر 1
 اييجع ف 3

 2777 همكم مل تنوع
 مهحخل م م

 يثاب راعم ميهربا يروحلا دنع ةظوفحم ةميدق ةيموي رابخا |
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 لاخلا لصقلا

 مورا سرطب كريرطبلا رفس - قشمدل اًنارطم ينايلح بوقعي رايسلا نبا ةماقأا “”؟

 ر-- نيدرام بعش - ىسيع ديسلا ةسايس عبطلل ميحتالاو هروفانلا يباتك هضرع

 هثري رطب عم هترواحم - يريحعم بايترا س هكري رطب باوج - ةبب وقعيلا كيس

 بعشلا عانقال ةكلثكلاب راهجالا هليجأت - كلذب ىسيع ديلا هعحتان. +

 كري رطبلا رح ةوالت 2 كري رطبلا نك جهنتكا ةنيكلاو بعشلا ريبادت

 سوسقلا سح -ووادعشالاب عورشلا لا -هداقتعاةروص

 ةواصلا يف مهل صيخرتلا -.- مبعاجرا -- ءارمالا ةعلق ىلا مهيفن

 5١4 سفن ةيامثالث عم ةكلشكلاب مراهجا -نمرالا ةميبب

 هباطخ  نمرالا نارطم ىلا «يسقو نوطناديسلا باهذ

 هسا سلو ىساع دفبلا باهذ- لمل اهلابتتا

 ةماقايف يعسلا هيمور ىلا ءهبتك. اهمماح

 1 7 نيدهتبلا نع ةعجاعملايف ليكو

 ديب أ, -نأشلا اذه يف فيرش

 كريرطبلا  يلوسرلا يمركلا
 ىلا همودق -- سرطب

 ةقرتشلا

 ولا الق هناويد نم نيدرام أح مدرط ديفاراسلا نتا ناكو "+

 ورعملا جاحلا ةكروقعت نائزلا ةصص ١45 ةئدوحم قشمدب هعش داقتفا ىلا

 7 1 سا 5 1 1 " 9

 و *نيدرام ىلا وه باو أبيف هكرتو وي روغي رغمسأب انارطمهعمرو( ١)ينايلحلاب

 ايشار اونطقو ايلح. نيع ةي رقنم اوحزن نيرذلا ةلمح نم هنال ينايلحلاب فرع” ١
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 ص اركلثكت دق اوناك نيذلا نه تال تالئاع رشع رخ قفزت نوللتما

 ةنس يفو ٠ لصوملا تاص ليئاخيم يروخلا ةمهبو يددصلا ةمعت نارطملا د
 نايعا نم.دمحوبا لاقي يذلا ريمشلا لجرلا مهنم صخن مثريغ ىدتها 5

 ىف نولصي اوناكو ةربتعم ةعامج او راف أ بع ةي رن اعاد أهأنغاو ايم

 دحاولا قير فلا ناك ذا ةبقاعيلا مقب وانلاب ديهشلا مانهج رام م ءاىلع يتلا !موتسيي

 بوقعي نارطملا خر يلع اهنم در 5-3500 0 كل
 أهلا هجوت هيمور نمهديات كصلني 1 ثيخ ةورج 58 راض يلا انأو

 ذخاو هرارسا متاك ةورج ليئافور سقلا مم لوليا ؟١ يف هسفنب 140 ة

 ذخاو ٠ كانه هدوحو ةصرف منتغا : قيقحتلل هراظتنا لاط املو * هسفن نع مف

 ينايرسلا سادقلا باتك اهو هتفئاط سريلقال نيب رورض نيياتك ميظنت ُيى

 همع نراك يتلاريفاونلا ىلع سادقلا باتك لباقو يعوبسالا ضرفلا بات

 يف دحاو .قسن لع اهب لمع. عبطلل اهارهو اهعمج يف بعت دق تامرا ثل
 ةفرشلا ريدب ةكريرطبلا ةبتكملايف عويلا ىتح ةدوجوم اهتذسلو ةفئاطلا ءاحنأ

 ١854 ةنس ىلا ةيمور يف طم لو“ عبطي ٍطيو صحفيل باتكلا مفد

 هكريرطب نع بان دق ىلصوملا ظوفح ىسيعنارطملا ناك كلذ لالخ ينو
 هتعيب طاف نم هب ري ناك ام ددري وهو : نيدرام بعش ةسايس يف رايسلا

 يتعيبط يف نييكلثاكلا مم تاثداحممل ترج ام ًاريدكو ةكلئاكلاةسنكلا قد

 كلذ ريغ ىلا ثالثلا تاسيدقتلا ىلع بلصلا ةرابع ةفاضا ينو هتئيشمو جي

 0 ا ا ل ا

 ةرابع ركذ لمهي ذخاف هتما ةعيب سكعب ةعماجلا ةعيبلا لع قبطنت اهناو ٠ ةيلو
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 9 ا الذ ىلع كا هتاع 2 شرفا ةالص ىف باصلا

 م0 57 ةلبار نع موي. تاذ هلأسو نارطملا ًارحف ٠ نارطملا تانيبل نعذي

 هراو )١( هترابع ىف حيقنت همزلي هيبوقعيلا دقتعم اما نايس هنإ لاف نيتي رفلا

 بيرقلا انبعش طبض لجا نم ناصقتنلا يف انحاسي هللا ناورغالو » دلما

 لب تكسي مل هريمت نكلو ىسع نارطمل تكسو 2 كرا الما دب

فر نوطنا :رارطملا حئتافي ناب ىذنو: ىملا هل يلب يوامسلا رونلا للطي
 قي

 ذجيو لالضلا نم اهءايؤصا ةنابرلا ةيانعلا لشنت ةقي رطياب ليلق اع ىرنسو

 راشعلا ىكزو ةيرماسلاو ليئانثن تبذج اك ق حلا ىلا

 .ةعزلا ريد ىلا همودق ذنم ناكو أضيا نوطنا نارطلل اذه لثم ثدحو

 رف كي هرماخ ام ًاثايخا بيرلا هرماخ ولو نييكيثاكلا نم ةضفرت دادزا دق

 ”وفجيو ضغب يا مهضغب نراكف ةراشب ديسلا ةبقارمو نوريملا سيدقت

 نييكلثاك ا ريعي ناك اهيبهناكلذوهتمواقم ءانثا هل :رظقحلا نا ريغ ٠ عاطتسا

لا بهذف بتكلا نعش لع هلم يقم ايازج مهصعب نم
 ا عابد ى

 ب رايد كي كريرطبلا ناكو يلصوملا ليوطلا ينب نب ىتم نرطملا هسيئر
 2 باك لع رثمف ٠ هب ضرتعلا كب أم دج نا ءاجر بتكلا ملاظي ذخاو

 1 5 : مانهب و سويتمو ثلاثلا سس جر ج ةكراابلا اهفلخ يلا ناميالا روص

 0 0 ترقا تاكو ىلاخنا هكريراعب عبارلا سجرج ناميا روتسد ةيواح

 7” | عاف لاتورلا غل ريوطبلا ةسائرلا قوقح لاو نييكلثاكلا دقتعم

 ١ نكي ملو انارطم ناك موي ناميالا ةروص هبيترت كلذب ىنعابر اللمطران 
 اهيلع عالطا
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 ىتح اهيف رظنلا رركيو اهأرةي قفطو ٠ م«ئاهلعو نايرسلا ةنفالم نم نيهارب

 ناك اّمقو كريرطبلا ُُط لخدو ركب رايد دصقو ةلغب 0 ٠ ةقيقحلا هل تلم

 ىلع روضحلا ىلا كاملا يذلا ام هلوقب هردابفىنيدراملا وا سور نارام

 ٠ ينابسح يف 5 مام يل ىرج نوطنا ديسلا لاق :ىرج اذامو ةداعلا فالخ

 مهدقتعم لجا نكرم نييكيلثاكلا مواقن اننا سيلا لاق ٠ وه امو كريرطبلا لا

 نرارطملا جرخاف ٠ منصن ظٌءٍ معن لاق ٠ انيلا مهعاجرا اناوق لكب لواحنإ

 امح اهيف هتتك ام ناك اذاف كنامبا ةروص كيلا لوقي وهو هيلا اممفدو ةساركل

 ال ناك اذاو : اندالوا مثو مهعصاخت ميكا يراني رهو قرح

 ترانا كريرطبلا لاق“ كلا كر هربخ هياع ( صقو ٠ هتبتك ,

 متخلاب م  نلزشمدب يفقسالا يمتخي ةنس ةرشع ثالث ذنم هتدياو مالكلا اذه

 نالا متكك نا دي رايثكل :ةيريشلا نانا مران 2 4

 ا دما 01 رافع قر نوكف قافيف فلا يودي كاثل مالا اذن

 نر يش نغير الفك اذا تركوا لل لاقر ةسادل | كقول هلطنح ا سارا

 * نيبسن رهلاو ةبتكلا لم هركناو برلا همذ يذلا ءايرلاب هللا انلماعو هاتعد ل

 تماد ناو نارطملا لاق ٠ لاخلا حلطصت اير انع اذه نالا عد كريرطبلا لا

 ايف نمن سيلأ ايكالمل ببسملا نوكي نم ةيعرلا تكلهو نالا يف ام ىلع لاحل
 الاو ةينامورلا ةيكيلئاكلا ةعيبلا ىلا مامضنالاو قملاب راهجالا الا هذه ةلاحلاو |

 ةعيبلا ىلا انعزن اذا كريرطبلا لاق ٠ يمنالا لدعلا ربنم مادق نولو وسم نحن

 اورسخو اوسيح بسلا ذهل نيذلا لبق يذ نم انريغ باصا ام انبيصي ةينامور

 نودينع انتفقاسا نا ىرت الأ ٠هورج ليئاخيم كريرطبلل ىرج أك اويذعتر
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 'دقو اهسال برلا بمن الو نذا نربصنلف لوقعلا اوظيلغ انمعش رثكاو

 نم انرودصيف ام لعي هللا نادب الو ذه ٠. هيف ديبب رطخلا بحي نم يكملا

 0 10 اع تسع ال اتاي: ينحل اساص ةزايحا قاناذم اذاف يارا

 ,ع اع لدع اذا نايرفملا ةبتر ىلا هقري نا هياع ضرع هتارطم عانقا كريرطبلا

 1 رو ةتارعبا نم هلما عطق دقو ًطخاس هدنع نم جرخو ىلاف هيلع

 - ةقفاوأاب هدعي ناكو هرثأب ا فسوي نارطملا قلو ٠ ثدح اعبم قحلاب

 لعاف قاقشلا 2! رارصالا | انكر ,.رطب لمح ام فرعت ال كنا ,لثي هل لاق

 كلا اذه ىلعو ٠ نييكيلئاكلا دقتعم ىلا لمي ال نا نمرالا هلا لكدهاو

 رم هفوتلل الا هتلواحم اهفنانوي كريرطبلل تناك نا دعب ةيكريرطبلا ةءارب لان

 و نيدرأ٠ دصقلب نارطملا اذه دعوب نوطنا ديسلا قش مف :بباقع ةناخ

 بعشلا منقي فيك ركتفي
 هيلع صقو ىسع نارطملاب 20 نوطلاملببلا لوقو اكدمو +

 © 11 نؤاقتإ نازطل قف ب اضيا ونه ةرماي هلعاو منوف زتهاف + هل ىرح

 هلا كي ناضوافتي اعرش مث كنم ينوخ لاق ٠ ينع كلذ متكَلَع كلج

 :كلا ىلَع ةسينكلا تامالع قيبطتو ينامورلا يبنركلا ةسائرو حيحصلا
 لا لاق ٠ ةءاسلا كلت ىلا رومالا هذه اكردي مل اهنا نم ابجعتف ةيكلئاكلا

 روطنا ديسلا لاق ٠ انرطاخ يف اب راهجالل اليبس دجن نا نالا انيلع ىسيع
 مجشتناف * هيدي نيب اننايا ررقتو نمرالا نارطم ييقاوي ديسلا ىلا بهذنلف

 عن رس مهيدياو ٌةأسق ء الظ مولا ءالوه نا فرعا ينا ىلع انمزع خرن

 'وبرلا لع تلكا دقف انا اما ١ توملا برو باذعلا انوقيذي و انوذؤويق رشلا
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 هذه نم انلشني نا( ؟؟ : وي ) ًارارحا مريصي قحلاو قحلا نوفرعت لاق يذلا

 هقيفر اهدحا ةدهاممب اّمْحَو ٠ ًارارحا كرابملا سعشلا اذه مم انلعجي و ةيدؤسل

 ريخالا سفنلا ىلا تابثلاو ةدضاعملا لع

 عرشي و رخآ تقو ىلا ناميالاب رارقالا لج وي نا ىأر نوطنا ديسلانا ريغ

 نم لك قفطف ٠ عينم ,شلك ةدحاو أدي مرج اودعصي 0 الوا بعشلا عانقا
 اذه ةيمها ل نييو بعشلاو سريلقالا نء ةقثلاو مهلا يلوا ًارس حتافي نينثال

 بتكف امهنوةدصي ال ضعبلا ناكو ريك ”بزح امهعبتف ٠ هدئاوفو لممل
 (1) ةوهش ةَذَع امهيلع دهشاو كلذ يف اكص نارطلل

 ينو اهعيب عم تانروخ يا تاثيعرم ةثالث نيدرام يف ةقاعيلل ناكو

 هاش دواد نب ةمعن سقلا عم ىسيعنارطملا هيف يقي ناكو اديشن ني والام

 نارطملا اهيف 52 ينوعت ةسيدقلاةعببو ٠ تيحن ايلياسقل 12000 سفلاو

 ايليا سلا نبا ميسا دبع سلاو بوهعد سآلاو رونلا دبع سلا يعل نوطن

 ءادتها ربخ عاذالف ةبب نجلا ةدإبلا ةبج يف ينو ليئاخيم رام ةعبب و ٠ روعاس

 انكر يرطب نا اولاقو ةيبوقعيلل مهنم نوبصعتما رمآث نوطناو ىسيع نينارطل

 فنروطنا نينارطملا ناميا ةروص نيدرامب ةيكريرطبلا راد يف ةميدق ةقرو يفانأرق ١

 , ميلشروا يمرك مداخ نسايلا < رارطملا ب“ مركذ ين الا موتخو ةداهشب ةقدصم ىسعب

 نوره اجاومعا ٠ روعاز ايليا سقلا ٠ يليبانب دحالا دبع نارطملا ٠ قشمد يمرك مداخ سجرب
 ليكو ىدج فسوب ٠نيعبرالا ةعيب ليكو هبلود سايلا سامثلا ٠ دحالادبع سامشلا هنبا
 ءدقم فسوي ٠ ليئاخيم رام ةعيب ليكو هناح نب حيبملادبع يمدقملا ٠ ينوه ةسيدقلا ةعب

 غابصلا هاش رضخ نب ميهربا ٠ يقج نب حيسملادبع ورش
 ي
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 0000 ن1 لاك ردكم تلتح الهتامز تليج كاايبتءاهقاوذ
 1 للف هرهوج ريت يلف 0 ىلع ًاصرح مهتمواقم ىلع انايا هتقفاوم

 لا نايرسلا لك اهيف هعم عقتجا اذاف يلصوملا ديبع ليئاخيم سقلل نيمبرالا
 اندع اذا مهلعلف متانلماج نادلكلاو نمرالا دنع ديدم نامز ذنم نولصي

 ةتعمرجت اذاهنال أضيا كري رطبلا راكفا انل ىلجتت ثاذبو انعم نوثبلي انداقتعا

 ل كفار بكل“ ريخ ص ري ا م

 ءاكلا. "لصيلف لب : اولاقو مالا رك اوناك مهنال مهوموأق نر ةسيدقلا

 .و نيعبرالا اتتروخ مهقفاوف ةكلشكلا ىلا اعيمج عزننو هعبتنف اندنع ىلصوملا

 ارب يضر ناف ٠ ركب رايد ىلا كري رطبلا ىلا بتكن : اولاقو ًاركم ليئاخيم
 وحلا سقلل ينوعم ةسيدقلا ةعيب انل“ هضفر اذاو انبرا ىضغقنا كس دتهاو

 "را نوطنا نارطملا عم نوقفتملا ينو“ ةسيدقلا بعش مريشن ٠ هيلا نيمتنمأاو
 صلا نم يناثلا دحالا موي ذنم اوعرش لب مه اوثرتكي ملو اوءاش ام اوبتكي

 ب وقعي ىلعةيقبلا ثيلو ةعباتتم مهسيدادق اولعج يا كيلثاكلا كاسم نوكلسي
 دامناو كريرطبلا باوج نورظتني اوناكو نوظناو ىسع ناديسلا مهعمو

 + نا هاجر ينومش ةسيدقلا ةعيب بمش مم ريدتلا ذه ناروكذلا ناديسلا
 ًاديور ًاديور |هوعبتيف امهب بعشلا

 > دق اه:ذل لاقو موك فسوي روضحب لئاسرلا أرقف كريرطبلا اما
 ذر دق سمشلا نا ذا نوطنا نارطملا تدعو ام زجنأف ةكلشكلاب ناعنل تقولا

 يسد موممع نال مبقيدصتيف لجصأ ال نارطملا هباجا ٠ مهتلاسر نم حضتي اك
 يدنع يارلاو انلدب اوماقاو انوعلخ مثانقفاو اذاف انراكفأ سج هب اودصق
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 كنظ باصا ناف ٠ هسفن نوطنا نارطملا دي ىلع مهمرجنف بتكنو مهب لالك

 نا : نواوقيو مرملا ةءارق مهعامم ىدل هعيإلا نوردا:: مهنا مرج الف اوكلثكت

 راسا لس وتكسر ودعت اذاو : م ال ا

 ةسدقلا ةعب يسيسق ىلع لالا كلذ داعو٠ تاناركم هيلع م ام ل

 نوطناناراعملا ىلا كريرطإلا زعواو ٠ امهتعامج لطو بومعي و 2 دبع نوع

 ركانو تدرو رالف 0 حابص تي 9 عمأسم ىلع همرح ا

 قت رورطلا مرح *ىرق اذا : هنا نيصلخلا 0 1 ,رطبل

 ( اع كيلاو يئادتها ةلع يف ىتلا هناما ةروص أضيا متنا او 0 0

00 
 0 نا كا ةروص بعشلا مك مسالق

 ىلا ناعذالا ضوع مهنا ريغ ل اال العلا ءاير اوَقَقحم

 سلا به مث نمو ٠ مهنم مقنيل كريرطبلا ىلا اوبتكو ابضغ اوطاشتسا قحل
 احلا اغا دما ىلا بتكف يمضغ مهتلاسر ارق ذنمكريرطبلا نال داهطضالار

 نيذلا لك سبحو نيبكيلثاكلا درط اسلم سقما ىكيب يالالا كيب يلع ىلا
 بوقعي سقلاو حيسسملا دبع سلا يلع مكاحلا ضف ريخك لامي اهدعوو ءوبعب

 شالم فسويو نوره اجاولاو ومش نب سجرج سامشلاو هجاج ايليا سامشلا
 نيعب رآلا ةعبب ةيالق نم ىبس.د نارطملا هيلا ىعدتسا مث ٠ نوسلا هي مهجز

 كتداعس يتكتلذ هل لاق لب ضر لفحيتافملا هملسي نادعاو كيهدب هبلاط

 باوجرخأتف بنكف ٠ ليكو ةطساوب وا ةسفنب ةكاحلل رضحي نا كربرطبلا ى
 الف ٠ ةعيبلا مهلسو مهليبس قلطاو سايكا ةتس ءانجيسلا مارغ كلذلو كريرطبل
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 ا وا اكايشاخو كيب يلماو ىاحل ايادهب كريرلعبلا لوسر ءدق اهيلع اولوعسا
 ار ىنثاب هدعوو اعيفني ونينداكلا يتيح قلحي نا مكاحلا ناب نينعلا

 ٠ ةسكلا 1 احلا طبضف سيتا موي ناكو ايادحلا ادع ام هتعاج نم اهضقي

 |3 ىلا اهدرطو هوجولا ضعب طسوتل ةناها امهب قحلي نا "رود نيسنسفلا

 قتطقلا تح رخ اذا 2ك ا مهْنم لك ميرغتب سارحلا ددهتو ٠ ةأرمالا

 :نيدرام ىلا اهدر رونلا تحس يفو ٠ ةيرقلا كلت ىف موصلا مايا الكف امم

 ك9 ٠ ةولطلا ان: لال الاقق نانلصي نبا احلأسو اهاعدتسا دملا ل

 أب يلعو وه بتكو ٠ نيفئاخ ريغاءاش اعيح ةالصلاب اهل مس هيف ًاكم ايل
 منا اندجوفنيسيسقلا كيمصخ رما انصخ دف دعب اما » ىتاي ام كريرطللا ىلل

 ّما اهب اهانلماع كنامرفل امارك إف كلذ عمو عرشلا فلاخت امم ءيشب ائيسيأ|

 « ةسنكلا (علسأو امهحكلاصت نا كلاسنف صاصقلا نم

 لفت ةصخرلا كصصب حيسملا دبعو بوقعي ناسيسقلا فرصنا ايف

 . عجر دق ناك يلا ماعلب ماهاربا ديسلا هنواعمو 000 ميقاوي ديسلا ىلا

 را ا لالا اهدا ”قسقو ابلغ! ١488 ةدعس اددكبورب ةسردم

 ارا ةئا ثالث رهلج ىف ريفغ _عجو نينارطملا روضحب سيقاونلاو حوارملاو

 لاا هعمو ةعيبلا كلت ىلا ناددرتي مويلا كلذ ذنم نانهاكلا ذخاو ٠ نايرسلا

 ايرس ساد كركر تكرار ةعبب ف البق ع ناي م ْ يلصوأا ليئاخي

 ةعس 85/١ ١
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 ا يعرب ةلط رولا فاخ محلا ةلاسر هتفاو ايلف كري رطلا اما

 1 تانانوت ؟ ع املا نابيناول ا ا رش لف ” م عن

 وعلا يوكل هعمو كريراطبلا ىلا هلا ثيح نم هيلا نولعت نازل

 ينومت ةسيدقلا ةعيب كيلثاكلا 1و مهحأصو نيقي ر
 هل. ىرجو :رواهنا نارطملا ءادتها لع ناتنس تضقتنا نا الو 5

 اويثادت اه تاع نعيسقلا نإ ايدك لارو كه نا طلال ل
 رهجال ميقاوي ديسلا ىلا هقلافسع ا تادف انا انا ةيكملا ىلع اولوتم

 ديسلا هيلا هجوتو هةفاوف نيموي دعب ينعبتاف تنا اماو ٠ ةلخلا ذخاو يدق
 انرهوج نم اننا ًالئاق تيجت ايليا سقلا عم ليلا نم ةيثثلا ةعاسلا يف نول
 ٠ لوقن ثيح لسرلا نم هانمملس يذلا نامالا نوناق بسح كيلثاك ناي.

 ةسدقم « ةعماج ىا » كل ةدحاو ةسنكب نمون » هب رعتأم ةينايرس

 ل ا ا مياستلاب و ايهوت الإ نيبي وعي انسلو ةيلو

 يكيتاكلا نامالا ىلا يئايناب الا يريعض نكريال هنا تيأرف ترصبتو الي
 جاعتلاو فارخلا يعار سرطب رام يمرك بحاص ينامورلا ربل عوضخل
 زانمت اهب يتأا ةروك كذا مبرالا تامالعلاو اذه ١5 « ٠ : ؟١ انحوي » شابك

 يرش لسراا ب سرطبل ةلسملا ىلوالا ةسائرلا متالعو قحلا ةسينس

 يع داربلا بوقعي ىلااهتبسن ىنكتف انتدنك اماو «ةينامورلا ةيكيلثاكلا ةسنكلا

 يلسرلا مياعتلاو ةسائرلا ا ل هنا ل لئلد ميضوا اننإ
 ةفئاط نمام هنا ىرا 3 نس عدبلا لها اهاشنا ةءدروز ةلسلسف تق

 لاععاب تنادزاو ترهزاو تهز الا هناا تلبتقاو شرطب يسرك ىلا ن
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 83 اوحاحنلا اذهان مدح يبللا ةيبوقعيلا انتلم فالخب ٠ ةيحيسملا لئاضفلا

 ومرح ام نيقاشملا فرذ ذ مرح تتبراص ىتح غلابلا لهجلا ىلا لوهتخلا اهب ىضفاو

 ن يذلا يلوسرلا يبءركلا ةعاط ىلا عوج)ا ىلع مويلا تلوع اذهلو أضيا م

 وئقأو انصلخم يسلا يتعيبط : ىتعيبطب داقتءالا نلف رو <ذملا لولا ميم لف او انكوأبا

 :ةكلئاملا هج اروفلت زب ةققحلا» كتالي اننا اًطنتك نودفتق نملالا

 اأو ليئوناع دحأو نبأ دحاو حيسم مأت ناسناو مات هالا يسملا نا اهيف أ أرهن

 فال ةنوئيدلا لبق وعملا ثوكململا ُِف نيسرقلا حاورا 6-5223 كلذكو

 ديعنو موصنو مهعفشتسنف هللا ةكئالم نيب ةيوامسلا ندع يف مهلعجت انبتكو

 هوصخلاةنوئيدلا أاضياركتن 0 0 فتذكي لعلا اذهو 1 روذالا 0 مدهعنو

 ريرطبنابا م ةيسقطلا انبتك يف دري هنال انلوق بذكي انامع نكل رهطلاو

 | 2ر2 نيبنندنلا ةدامتبا لم « انروكحام» يو تالك ثالث كد ىلإملا

 : يٍشأو « انيوو »مهصئئاقن نم راربالا ريبطتل ينمزلا لكلا ىنعم 3 3 يا

 اارىبلق رك نم تول للع مويلا ل اذهونيطامشلا ل الها يف نيدلاخلا

 دنكلا نضح ىف نهاكلا اذهو انا ينولبقت نأ كتم سيئا ىفن سالغ

 بلا لع ىننيعب و اذه يفاماو ىتبوت لبقي نا هللا لاسم

 دس يتلا رارضالا نم ينم ردصأم لك يرمع نم ىتب اهف حلصال ينيوقيو

 ةيكحلثاكا ةسيئكل اقباس
 !لطملا غرف الو ٠ًاعمدم اللهذنم مالكلا اذه ىلايغصي ميقاوي ديسلا 18

 ذا ىكل رورس لكب كتلبتقا دق : لوقي وهو هنضتحا همالك نم نوطنا
 بملا عوسل ف ىوقتلاب أوشيعي 9 نوبح نيرذلا 0 قرأ هلسرو برأا مالكب
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 سكنم بلص سرطب ناف حيسملالسرا ىرج 5« ٠١ : ؟ ميط ؟ » نودهطمت

 لهف٠ ةسادق اتوقوفي اوناكو فيسأا دحب هريغو هدلج خلسب هريغ دابو سأر

 دنم لب جييسملا عوسي انب ر ةمعنب معن لاق ٠ مثريظن لمتحمو تشن نا دعتسم تن

 مفني اذام هنال ياياطخ فلاس نع ًاريفكتو هدحل ةحيذ ينسفن مدقا نآل

 هسشن نع ةادف ناسنالا يطعي اذام وا هسفن رسخو هلك ماعلا ميرا اذا ناسنا

 فئاخ ريغ لو..رلا عم لوقا لب“ "6:17 ىتم» ايزدلا ماطح يف ًاعمط ايكلها اذ

 فيس ما رطخ ما عوج ما قيض ما ”ررضأ حيسملا ةبحم نع ينلصفي يذلا ن
 هنوأعمو ميفاوي نارطملا ضمن همالك نوطنا ديسلا يهنا الو <50 : + ةيمور

 ددسأا دعصو عوممجلا اودقواف ةنكلا مهعبتو ةسينكلا ىلا هسيسقو نارطملاب علط

 ناميالا ةروص اررقو هسيسقو نوطنا ديسلا مكدو ريبكلا حجيذلا جرد 1 ميقاو

 -لقلاو نيضالاو رءاطلا نإ نئلاو ردم د اتنواانلا وبلغ اديس ع او يللا

 اشم ا ىلا اا تا تل
 : .:روطنا دسلالاقو ةلحخلا نارطملا اممحنش ٠ دحاجلا اذوب عم هبي ناك درع

 ينمرانهاك دنع فرتعاف « 15 : ١١ اقول >نهاكلل كسفن راو يخااي ناالا م

 نوطنا ديسلا سلج مث هقتأعو اتاخو ابيلص ميقاوي ديسلا هدلقق كاهسا ريد هع

 رورسم نالذج وهو فرصناو تين ايليا سقلا فارتءا معم
 سقلاو ىسيع :رارطملا اضيا بهذ 18517 ةنسرايا ةرغ ناكو دغلا ينو

 أهررق م هيدي نيب يكيلثاكلا ناميالا ةروص اررقو تاو ديسلا ىلا رونلادب

 تاو اما الو اجاب إف هفارشا دع نمو نحل ا نكاد

 ٠ ةلئاع نوسجخو ةئام مثرثا ىلع كلذكتو حسا ادبع سقلاو بوقعي سقلا عنم
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 ا 1| تكف * انمدق !؟ةيمور ىف كاذذا ةورج سرطب هلا الا ناكر

 ربو هكا 4 كل ىلا مهئاوضناب هنورشي ىسيعو نوظنا نادسلاو

 يلاعأا بابلا ىدل اهدجني نم طسوب نا هنم نارطملا اري مهل ىرج أم

 ه رييست يف مقاوي ديسلا ىنتعاف ٠ ةمواقلل دعاسلا رعش ام اذا رايسلا نبا ظغ

 )1١( ةيمور ىلا ابلك تكلا

 .ئورلا ةيدوبع رين تحت نودي ةيقرشلا فئاوطلا نم نويكيلثاكلا ناك اهفو

 5 ايوبا اقوقح هنوعس أمم مهنم هنوبجتتست اوناك امع الضف مهنال نيقاشملا

 ال ىل ةيعرش ةيعر وزن وبسم ذأ رث اسحاوىننل أو داجلاو سوبحلاب ممشيعنوصغني

 ,واظملا ذاقنال لئاسولا داجيا يف ىعسي يلوسرلا يمركلا :راكم هيلع ةيصاع

 ظ 22 ذملا

 دلف يورلا اما مهناعضاخي ةمصاعلا| يف ىنمرالاويمورلا ناك ري رطبلا ناكو

 الو مثريغو نمرالا نم نيقاشملا رصنلف ينمرالا اماو ٠ نيكلملا نم نيقاشملا

 نلرايرسلا

 كيلثاكلا لودلا ءارذسو اهءافلخو نبك ريرطبلا دنس ايسور ريغس ناكو

 2 عش رؤتفانيززءاويكيلثاكلا نويت. اسنرف ةلودرتفس امضاإلو

 لاخلا تلاز امو كاذ ًاروطو اذه ةرات اهنيمارغب دي "وت تناكف ةيلعلا ةلودلا اما
 :نيقاشملا ةلوص نم لالقتسالاو نيدلا ةينرح نويكيلثاكلا جنم يتح انحرش ام

 'اوط حلاصمب موقي يندم كري رطب ةفصب يكيلثاك نارطم ةعصاعلا يف ماقي نا

 !راعم ميهربأ يروخلا دنع نيدرأمب هظوفحم هععدق رابخاة دي زج نمكلذ انطقتلا ١
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 هخي رأت دوم ناطلسلا نم فيرش طخ بجومب كلذ ىرجو ٠ ةيكيلثاكلا قرع

 ةصاعلا ىلا ناجيرون نوطنا ديسلا نماثلا سوي ابابلا ذفنا ةفيظولا هذمل دعت

 نداقلا نا يع ريك ال يور 11 اير 2 ريف دباو انتاج وا اتاقررع ل

 ةيكيلئاكلا فت اوطلا لالقتسا يرجأ ناىلالاحلا هذهتلاطو هضوع نابت روم

 )١( هبعشىلع هتيلوتلو هيدبعتسمنمهلالقتسا ديبأتل ةءارب مهئاسور نملك ىلعع

 ثالممف ةورج سرطب كارب رطلا لا ريهستل أس دارو هذه 90-6

 ابيفو ةلداركلا ةسعيمج ١854| ةنس يناثلا نونآك ؟ 8 يف مظعالا ربحلا ناويد

 ةحصب رسع يناثلا نر اباملا ىصكفف ةداعلا بسح هناميا هروص 07 رطللا 0

 ًارفاظ ةفرشلا ريد ىلا داعف هتثت كص هلبسو نويلابلاب هحشوو هباخ
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 عبارلا لصقل ١

 لها ب هش ةرث 'وم تالفح امهتماقا» -ىسعو نوطنانيديسا| ىلا بعشلارثك اءاتنا

 رطبلا بعش ةروشم-- كريرطبلا ةديسد -نيعب رالاةسينككيلئاكلا مالتسا -مهسبح

 ةعيب امهميلست --نيديسلا قالطا--ةوشر عمج--نوطناو ىسع نيديسلا سبح
 فتزايالا هري رقثهباطخ -مورك نبا روضح--ةرث ',ه تالفح - ينومت

 سوسقتلا سحت_تالقملا ةموادم ب دعي نا كزيرطبلا ركنع ثح

 كريرطبلا باتك --هبوجتاب هوافش -نوطنا ديسلا ضرم "1
 هتيشربا تاقحلم-قشمو نارطم ةكلثك -هباوج يلا

 ريشب ريمالا ىلا قشمدنارطمءاحتلا راقن يتم لاصاا
 ملشروا ىلا هج يل اولا لع ىتم حاملا

 هباهز - نيقاشملا يس هبايترا
 كلا ىلا

 هلا هرم ريك ناج امهعبتذ نوطناو ىسيع نادبسلاامأ 06
 او هاش دواد نب ةمعن سقأأ ىوس ةبوقعلا 6 مهنه قبب مف سريلقالاو

 ةصي ذا مهيلعنيلسملا ناجيبي اقفطو نييكيلئاكلا نم اظاتغاف سرخالا ي 7
 كي نييكبلثاكلا ”"نكل ٠ مهئامدق نم است !ك ةلودلا ىلع نيصاع جنرف مسأب
 سةلاو نينارطملا ةققرب نمرالا ةعييف ةينيدلا تالفحلا نومي | وناك لب كللذب

 ءامدقلا نييجيسملا يكاحت مهتئيه تناكف ٠ يلصوملا ليئاخيم سقلاو ةعبرالا
 ميركل بيلصلا دوع ةريخد بصل هناف 0 نوطنا ٌدسملا لمع مثداز

2046 



 ٠ ةسدقلابنكلا نأش مفرو مظعالا ربحلا لجانم ةريخذلا مادق ىلصو سدق

 . كروكك بروس ةسي ىلا ةقئاط لك نم اهلا كلذ يف نويكلثكلا درو
 ماصخلا ىلع مهنأبش اول نا 1 نوب وقعبلا مرطضا مثرورس رادقمب

 دعنا راسل مهنوجريو نيكللثكلا نوكشسا شمرلا ةالص تقو اولبق

 ميلع مفري نا ميقاوي ديسلا رطضا ىتح ةعيبلا نم بعشلا جورخ دنع ةنتف

 نيعب رالاةعيب تقلغأو نيحلا يف مهتحرطو نينتفملا ىلع ةموكملا تضبقف ةياكش
 ئاخيم رام ةعبب ىلا دغلا يف ةقاعبلا عمتجاف "ف رطلا 1 ا نب علل

 نم حيتافملا درتساو مثءانيس قلطا اذا سايكا ةتسب هنودعي مباحلا ىلا اولسر

 00 كيو ًاسيك نوثالث ةسيكلا لع ةمارغلا مهباجاف ٠ نارط

 ينوةدعو اب ىضرا فِي

 ماما ىعداو 5 ند نم 500 نارطملا لبفا رمظلا دلعو

 ةعيبي يف هبعش عمجل همالك ىلا خصب ملف جيتافملا بلطو هنع لك و هناب لسن

 انل ةجاح ال نإ : الاقق هنتفلل ةربدم ةسيسد اهنا الع ربخلا اذه اعلصو الف قل
 نا فرصناف انأشو انعد كلادج

 اورواتلو كريرطبلا لع نودب . ةرارقعزلا ريد ِق ةقاعبلا هوحو محا م

 نيذارطملا تنمو ا:نوجسم تقلطاو انتجتسا اذا نولوقي لستملا ىلا السر اوذهن

 لف لالا ممجي وأدب و ٠ اوبلط 5 لمعف اسك رشع يثا كانيطعا ةعيبلا انتل
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 رعفمهعنقيل كيب يلعوملا اوُأَجتلاف اولبقي !ذيفوعتةعبب كملسنو نينارطملا قلطنف

 داعمنم افوخ هوبلف طرشلا كلذ ىلع سايكأ ةتس اوعفدي نا نييكيلث كلا لع

 ,للا تيب يف الزنو مايا ةّبالث هيف اماقا نا دعب نسلا نم نينارطملا قلطاف

 م | نوكيلثاكلا داع اذكهو .-دعولا سجن ةغيلا الست نا ىلا فازص انج

 مم 1 ةبدأع ةلفحلا متم تناك 17 نمرالا عم ةلداأاب 0 اانح

 رالادنع ايا 3 سمح يوي ةلفحلا ترجو ٠ رباكالا ةقفن ّط

 صحو ' هسقط ةغلب لرب لاو متو الا يجوف نيب لدللاب تمول مع

 اذعلا لاقتا دبع فو :٠ نادلكلا د: د:ءرهأب ةعيب يف عوسبإ باق ديع موي ةلغحلا

 آ نايرسال ينوعم ةعيد يف

 | ىلا نانارطملا جرفن مورك فسوي نارطملا لبقا نايرسلا ةلفح ءانثاو

 نو ناراطملا اذه بصتنا نايرقلا حايز ىضقتا الو ٠ ماركاب امهنيب هاساجاو

 :ةصالخ لب هاجلل الو ىسوسبلل 9 رضحا مل يناف ًادحا 2 نس ريال بعشلا

 طاخي ءامسلا يف حرف نوكءي : لاقف سدقملا باتكلا نم دهاوشب همال دياو

 0 اهناماو ةسدقملا ةسينكلا | نا يدالواو ينوي لوقاو ٠ بوتي دحاو
 مكعاتجا اهتمالعو اهترُم يتلا ةبحلاو ةفلالا طقف اهيف نال ون ةنيفس ريظن

 انا هذه ىلا مضنيال مادام كالحلا قيرط يف وه اهنع جراخلاو ىتش فئاوط

 دغلا يفرضح هنا مث ارورشي نوؤمادبلا/ جبف عاعرلا مفرب متخو ٠ ةسدقلا

 كل ٠ هريرقث ىلع ليجنالاو هللا دهشاو سدقملا نامالا ةروص ررقو ةيالقلا
 مصئاو هسار نم ريفلا فطن سآلا همكلاف حيسملادبع سقلا لداج موي دعب

 لا ىلا داعو ٠ دحا هقدصي لف 0 مدقو مدن م ٠ هاواير فرع كالدبو

460 



 بضد لب يبللاك للا اذه دعب رظني نا ء رحتسإ لو هتدب ىف لزتعاف هولبقي

 همالكب لف لف رذتمي هداشسأيلا اجاولا ىلا لسراو ريدلا

 ك1 ردا 9 َُط 010 طور ا خلل ءانثا كتع سأيلا ناير ملا نأ

 ليال الا 2 ارم وينك راها لو يرسل ينال ةمار
 نادلكلا نارطملو نمرالا يناراعمل ةبدام بدا دق نوطنا ٠ نا رطل و

 ةبحلا ىف ميقاوي ديسلا ظعوف شدرلا اولصيل اولخد ماعطلا دعب نمو مهسومس

 مهسوسشفو نمرالا يناراعمنيءب رالأ ةعبب يف يف مرححو نايرفملا قش اهراعو اهفر

 . مهعم طقف را 0 نذاف هتسماعم نم رفن هضراعف : ماع 5 نم لع

 .:ركواغا هللا دبع هل لاقي ديدح ماح ندراه مدق رومالا هذه دعبو

 ةرم لوال ني-ددغلا عي الا نيرا ع ىف اوديع دق نآيرس

 50 . ةيمرالاو ٠ ةزايرسلاب اولترو نابرفلا حايزب هئاسم يف اوافتح

 وه لترف : نيدرام ةلاسر متف نكمي لع ىريل يشوبكلا لسرملا ولجنا يردا

 ةينيئاللاب أم
 نييكيلثاكلا لعىتش بيذاك'نيملسملانببنوعيذي اوناكف سابلا ني رغما راصنا اما
 تيحن ايليا سقلا اهيف برم 14 ةنس لئاوا يف ةنتف نايرغملا اذه جره ىف
 قتلاف لستملا نوتاخ يجاخ نإ 00055 مغيب ةبقاعيلا هقبسو هدالر
 دونحلا دنع ةعلقلا نجي يف ارشح راو يرون ليئاربج لعو ايليا سهلا ُُس ضان

 ناردعإلا يد ىلا ترق ةلكلاشر ا ناب رقما كيف او دارا ةنظارلا مللاقي ني

 )١( هقيفرو وه هقلطاو شرغ ة'اتس ايليا سقلا مارغ مايا ةرثع دع
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 « راح ةعب را 87-1 فئداو نوطنا ديلا فرم انف ردعاوزل 0

 هباف ليللا نم ةريخآلا ا اول ليج هناناذلل

 مرطب ر وذملا سوطانغا رام ناك اممسو ضيرملا شارف لوح ًارون نا

 كل ضيرمل ءافش كديحو نم يبلطا : الئاق ءارذعلا بم ىجاني ةيكاطنا

 الك اقاعتف لضيولا تسسلف + اهتابثو اهماظن هب متي, ةيكريرطبلا مامز داق, ام
 اطام هل امدق مث هتلاح نم اشه'دف نامئانلا هبتاف امام وز ل تغنل هام تالت

 1 ةس دقأا ةعد نم جراخ وهو هرشني ئكدع نارطملا ىلا [ىدحا عرساو

 هب ل 000 بلطو هئابع تخراف ىف دق هقيفر نا نظ نارطملا هغ

 ختحاو هيلا عربف رك فان نارطملا نايادك رب اعل فقدان ل ولا

 يك ينيكحاف هقيفر نع ارما اندحا مثكي ال نا ىلع انفلاحت دق انك اما : لاقو
 ع ملطا نيح دعبو ٠ يابا قيغابلا نلعب نميتيدف و

 )١( هرارسإ بتاك

 ءالوطنا نارطملا ىلا ستكر ايسلا نبا ىلا ناكيلثاكلا رابخا تدراوت الو

 قئاو نيدرام دي راجلا تاكرملا ةلعشلنا يدلوو ينخا ايلاف الماحو اخيوم
 رالاف يل هلكك لذ اوزع بعشلاو ةفقاسالاف يرارسا متاك كلا اجو بعشلا

 7 3 ينايع نوكتو يماقت.: سخاف ينوملخيو "يلع نوكتشي ابر تكسإاذا
 ا مجرثو يتحيصن لبقث نا دي راف لمت اك كبحا ينال كجاعزا بغرا ال اناو
 ملا هباجاف « ةمارصلاب كلماعاو كوفجا نا ىلا ين رطضتف الاو كسفن ءاقلت نم

 ' يقام ىتح هب كس.تلا نم يلإ دب الو قملا تدجو يناذ دعب اما » نوطنا

 هرارسا متاك يشاب راعم انحوي ديسلا نع ١
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 كلو 2 55 ل عيطت ل الو كاد للا كبت دكت اذاف ةهدداو 6

 رم رثكا كبطا نا هللا مادق الدع ناك نا: لوسرلا سرطب لاق اكل

 11و يل هلل هناعا يذلا قملا متكا ناردقا الينا لع ٠ ؟حاؤ هل عا

 سفنلا كالهي نا ردقي يذلا نم فخن لب دسجلا نولثقي نيذلا نم فخم ١

 هضم ىلا 0ك ىلا ا اولا 205 2 ا لا
 و 5 8 ش 5

 عزتي ال هناب ةقثلا يلو احلاص ابيصن يل 'ترتخا ينال هنم فاخا 5-0000

 (؛* : رت

 نانع ىلا  ككف ليتل نعد سل يل كلا اال

 هبلط ذفنيل ةنيع ةيد

 ةسينكلا ىلا ايشارو قشمد ةبفاعي رثكا عزن ثداوحلا هذه لالخ يفو

 ىوس ةيوقعبلاب نيكسقلا نم قيبلف مريك دم- يبا يئاسب ةيكيلثا
 ينل امهتسينك 47 م عبي ناينادح بوهعي نارطملا رطض اف هل اعرشع نع

 تناكو ٠ ييلثاكلا ناميالا رسم يشيحلا ىمسوم رامو ديهشلا مانهب رام م 5

 قوقرفكو أ اح نيع نم ميلصا وت كلا ايشار نأي رمم لعو 1 كننلاو هج

 ةيحلاصلا نايرس ىلعو ١امتبو لدنج ةعلق نايرس ىلعو ٠ ايشار نم ةببر
 هلع يش راسا يبوعسم رابخالا هذه تغلب |اف )١( قشمد يحاوض ىد»

 قسمد نارط.م "يصوملا دوأد فقدصوب كل هم رأت ةردق نع أ
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 رطلل هنامرت سف كلذأو هذيمالت صخا:بوقعي نارطملا نال امسالو ًادج

 رظملا عنتما داك 1 ) هتئلاءانا لعد و اعف هزت قشمد ىلا هكقواو راق م

 |00 كيلا فاشيو تملا نازطملا رفا فا »+. لطعلا ةرارلل هقيرتيا كوقاذي

 :رارطملا ىلا اوبتكو ةيالقلا ىلا هولخداو هوقلقف هريغ لعف م مهجعزيأ نأ نم

 ريشب ريمالا ةيامحي ذالو نانبا ىلا برهف هعصخ مودقب هوماعي بوقعي
 ره دق هنأ همصخ رع 20 قششمد ىلا ىتم نارطملا لصو الف

 ,ولاىلا لسراو اهباب مادق هرفس ةدعل ززاف ةلوفقم اهافلاف ةسينكلاىلا هجوتف

 ودب نارطملا ىلا اباوج لسرا مث ةعامجلاب ريشتسيل ةءاس ىنتخاف سيتافملاب هبلاطي

 د11 نيدراخ يف ]لب قشمد يف! تسيل كتسينك نال جتاَم اندنع كلل سبل
 م0 كقيقناعلا ايراكي .نائفتقفارم ةقانلا ةلظب رماو كشف: لظوملا

 ديكلا باب ترسك قح يلب هلأسو هاعدتساف ملاملا دنع كيلئاكلا هيلع ىكتشاف
 11 الف هت ءازبو كريرطبلا ةلاسر هل ريظاف ٠ ةئيدملا هذه نارطم تنسلاتنأو

 رشعو ةسمخ نجلا يف مهحرطو نييكيلثاكلا نم نيرشعو ةسجخ ىلع ضبق

 ١ لدم ًاباوج هباجاف :بوقعي نارطملاب هبلاطي ريشب ريمالا ىلا بتكو» أوي
 ءلابابلاىلا هاوعد مقريف الاو هكري رطب ةبغر زاجنإ ديري احلا لع ىتم نارظملا

 ار نم لبا "يلع مجم اذا هناباجاف نارطملا ديري 'ةيناث ريشب ريمالا ىلابتكف
 رارطلل مباحلا لاقف ٠ هتيامح تحت لخدو هب راجتسا هنال هلمسي الف هلغسا ىلا
 ا 5 كوي نا فلل ريشا امناو لبجلا ريما ىلع ردقا ال يفا ما

 نميسلا يف نوكي كتدوع نيح هلعلو هيلع ضبقاف مجريف كمصخلا
 ةيواسذرفلاب ةعوبطم راقن ىتم ديسلا رابخا نع. ١
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 موصلا رخاوايف لذتف ميلشرواولا حب ةصرفلا منتغاو ىتم نارطملا نعذاف

 ةسدقملا ةكمالا نم كربتلا دمبو دحالا دع نارطملا دنع ةبقاعيلاريد يف ريب

 ىأرو ٠ ةمايقلا ديع ةليل تبسلا نم ةعساتلا ةعاسلا يف رونلا جارخا ةبتر رض

 رودلا كلذ نا ركف هرءافت نادإبلا لك نم نيعمجتملا ريهاجللا طفل معو ةلبل

 صحفيو' ةيوتعيلا داقتعا يف باتري قفطف ةبملا ةوقب ال ةيرشب ,ةعانصب ربد
 فترارطملا نا لع قشمد ىلا داع الو ٠ قرفلا نم نيبكيلثاكلا نيبو مهيب |

 هباجاف ٠ لاحلا ةعقاوب هربخي هكريرطب ىلا بتكحف نانبل نم معن ل م بوف

 هيتاي اًعيد بعشلا كلذ' سوسيو ميتيرهلاو كبنلا ىلا بهذي فما ازعإ

 )١( ديدج ى

 اب وروا يف هلوت مايا ةيواسنر فلاب اهعبط يتلا هرابخا نع ١
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 ساحل لصمل ا

 © 0 عنا يف ينونرفاا دامشتسا نيب ةرجاهم -لصوملا يف ةعامحم 0

 ةافو -ءايولا ْن ايا نيسسسقو هراشب فقسالا همدخ -سوسقلا بره--لصوملا

 فلخ ةماقاب هراشب نيسلا# اعندعا ؟؟4 هفاصوا--ئاص ليئاخيم يروخلا

 حيرط وهو نيئهاك هعماسر -' هماخ ءايولاب هتباصأ ل

 5 النا[ ف اضتا + ةئفد موصخلا عنم - شارفلا

 هفاصوا رك ْذةل ؟؟5فقسالا فاصوا

 دخل اةنزوت غاب ىتح لصوملا يف ذ | دتشمةالغلا ناك كلذ لالخ ىفو مب

 :ةةصو(1) اش م .رغنيرشعودحاوب سعذلا لاقثم ناك ذا اشرد ني شعور ةسمشب

 اهالا نم ريثك رجهو امدلاو باودلا مول لكأ ىلا اهيف رطضا ةلئاه ةعاحب

 وف مركلاو ءاخسلاب ريهشلا ينب مركلا دبع سامشلا ةيجلا تذخاف مهن :اطوا

 -و هبروشلا نم نيقلخ ايمويقرفي :راكو ٠ نيسئابلا ىلع ة 0

 ”رادلبلا اونطوتسا نيرجابملا نم ريثكو ٠ 00 ص نكارش كا

 9 * دالواك مورلاو ةنراوملاةريدا يف ا روق .نانب ىلا م[ كعب لصوو ,ةديعبلا

 ٌمرِيَغو لبنس

 00 ةرقرتا نم الحر ركع ةناث ءالغلا ببسب نيب راهلا ةإ نمو

 رعنم ةبب وقعيلاب نييصعتم ايلها ناك الو ٠ ودرق ةريزج ىرق نم َحَْآ ةيرق

 هق اهل لاقي 0 دا دركتا مهتيرق ىلا لوخدلا 0

 بهذ لاقثم ةميق ينو اشرغ ٠١ لع فيني امم اهرد 714 ةنزولا ١
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 يلطعتسي مدحااموي بهذ ايلف ٠ هب مهنوتأي و ازبخ مل نوعمجي وناكو كري رط
 لخديل هاعدف وفيطسا سامشلا ,هعساو ةيرقلا ريك هدجو ةسينكلا باب ل
 هب هنمط 3 هرحشحب برضلاب هددمتو كلم طظاحغاف ىيلثاك هنال ىف ةولصلا 5

 اولاقف ريخلاب وفيطسا سايشلا مثاكح هلتق نم نع اولاسو سانلا جرخ الو تا

 .' نيذلا ىلا اولبقا مث ٠ ةرفح يف ةثملا اوحرطو ٠ ٍباكلا اذه لتقب ترصق

 نيلئاق يداولا ىلا هنوبحسيو مهنم لك قنع يف البح نوقلي اوناكو فبكلا
 يداولا ًالتماىتحةيقبلا اوكرتةتس واةسمخ مهنماولتق اف كانقتخ وا انيلا مجرا ا

 (١)نيقونخاوتامث جورخلا نمةيرقلا لها مهعنف فبكلا تاخدو راطمالا هأيم ن
 ةبح باصللا ممج يف رهظت تناكف لئاه *ابورشتلا ةءاحلا رثا لعو

 دنع اونام مثريغو كوكرك ىلا سوسقلا نم رفن بربف 184 ةنس زومت ةثال

 فسوي سقلاو راجنلا سرطب سلا مهتلج 2 نيباصملا ّس رارسضالا مهعيز

 سلا, هوخاو:ةمالعلا ظعاولا جئاص ليئاخيم يروخلاو ناين سقلاو دادحلا وم

 نارطمةشالا ىسومو مناير فمو ةبقاعيلاو نادلكلا سوسق كلذكو حئاصمأن

 يف مين سرطب سقلاو شوقرق يف ايليا سقلا مثو نييكيلثاك سوسق ةعب رار
 (؟) دادغب يف رخ او اقيشع يف قحما سفلاو لط

 مموعدن تاهجلا كلت يف انكأمل اهيلع انعلطاو هنيعب اهدهاش خز نم خيش ةياور نع ١
 ةيكيلثاكلا ةنايدلا

 ةفرشلا يف ةظوفحم و سرطب كربرطبلا ىلا نييلصوملا ةلاسر نع "”
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 سر ةعاحشو ةيساحتف ةريغ هنم ت روظف نطخا هراشب فةسألا اما

 صل دقتفي نأكف ٠ هرمت نم نيعستلا زواجت دق ناك ى كثيح هتخوخيش نع ا

 رماةحُشم نيباصلا اهب نهدي ةبصق لماح وهو نأدلك و ةيقاعي و ناب وس رك

 ةيكيلثاكلا ةسيكلا ىلا يمتني نا ىلع هنحي ةبقاعبلا نم دحا لع لخد اذاف

 ىشلا ءالوه نمو ةحشملاو رهاطلا نابرقلاب هدوزو هفارتعا معم كال ذ لبق

 ٠ يكيلثاك وهو يضق هناف مويلا ىلا ةيبوقعيلابهتليبق ةفورعملا هم رك ف سوي
 رانواعي حتاص هللاةمعت سقلا ادلو ليئاخيم يروخلاو مانهب .سقلا ناكو

 وطي مانهب سقلا نراكف ءاشملا ىلا حابصلا نم نيباصملا داقتفا ىف فقسالا
 ”اخيم يروخلاو اهلك ةعلقلا ةلحم فقسالاو *ايعشا رامو يو كما ةاحم توبن

 ثرطبلاو بعلاباتكوةحشملا ةبلع لماح مهنم لكو اتنكسمةلحبو اموت رامةلح

 داسو دنع هتاودا كرت هتيب ىلا داع اذاف دع نع باصملا 5 عم

 ءانهب سلا تلم ا اذه لعاو اان امو + الل يعد اذا ةمدخلل ا داد هتيما

 امش هيلا ىعدتسا هتافو برقب يروخلا اذه لع 0000

 + ةبلط هسفنب التف سفنلا عب دوت ةالص يف هدعاسل ريزارز سايلا نب فسوي

 رفلا ىدلو تاواصلا ةيقب لككف روكذملا سامشلل باتكلا ا لسو نيسيدقلا
 را هغلب الف ةيفاعلا يف ذخا دق مانهب سقلا هوخا ناكو حورلا ظفل امم

 راكد ' موي ًارشع ةسمخب هدعب يفوتف هيلع متغا هب ر راوج ىلا لقتنا هاخا

 سرتفاوف ةيفةسالا ىلا ليئاخيم يروا بدتنا دق ةورج سرطب كري رطبلا

 غافا ١8م ةنس راذا / ف يا نيموي دعب بختنملا يفوتو راذا ه يف كري رطبلا

 زانج اوقفار ىودعلا نم فول نع اهغرو شرقفلا اوفرصو هدقف ىلع بعشلا
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 )١( ةفقاسالا ربق هوعدواو اموت رام ةسيك ىلا هب نم نوحلا ليتارتو عومش
 اهارقو دلبلا' سودسقل ةسردم هتيب لمج ذق هللا همر يروا اذع ناكو

 ناكو 0 نب 00 هافاف ةريتعم ةحكم كرتف ةيوهاللا لئاسملا يف نير

 منتي ال هنا اوملعف ادسح هلتق ىلع اورمات دادضالا ضعب نا ليق : السب اًعاج

 هوعد هباب مثدحا عرقو اباش نيثالث وحن عمتجاف ًارابتو اليل ىضرملا ةمدخ

 مزه ةسيسدلاب ع و مثار الو جرش اًدبلا ودنه هعسا ضي رأ رارسالا معلم

 (؟) هيب ىلا دامف ىفاعم ءافلاف ودنه دقتفاو نيئالن

 ارعرا راش هيما كي ار اير هادم ادفد ةراش فقس د نإ 110

 سرطب سلا حملف هل فلخ باغتاب متهب ذخاف بابلا ىلع ةينلاو ةخوخيش

 مل را ير ا يل يو را رب هل لرالا نرار
 فقسالا ىئلاف ٠هتروخ ءانبا نم ريبك ددع عم ءابولاب 2 ااا 5 وخلا

 هسفنفقسالا بيصأ ىتحانلق اك اضيا اذهيفوتف حئاصليئاخيم يروخلا لع هرل

 سامثلا هيلا اومدقو ةعاملا تقلق سوفنلا ةمدخل سوسق لصوملا يف قبب لذا

 كالا نوعمم نب انح سامشلاو اموت رام ةنروخ نك سايلا نب فسر

 دعبو ينب مركلا دبع سامشلا راد يف نينهاك امهماقاف ةرهاطلا ةنروخ ن

 ١894 ةنس زو# ” اموت رام ديعموإ ءابولا ةتاخدب تناكف ةدملا هتكردأ ةماشر

 ةداعسبو ةحلاص ةتيب زوفلا ّلَع هنطو ىنبو هدالوا نيعيل هظفح هنأش "رع هناك
 تو ةنافلا هتامح ةدم باعتالا يءاسإف اع ارخاف كل ا لاكف تركنا

 ةرم نم رثك | حئاص همعن مانهب سقلا نبا سجرج ةياور "و١
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 ممل لوقي قفطف هاواصخاو هذيمالت عمتجا هضرم دعشا ا ناكو )١( اهرخآ

 ص يل دهشيو ينافلا ملاعلا اذه نم يللاقثنا ةعاس تناح دق اه : لوسرلا سلوب

 حو نامالا تظفحو يعستيضقو يفعض بسح ًانسح ًاداهج تدهاج ناب

 روت نأ مكلاساف لداعلا برلا هب ينيزاجي يذلا ربلا ليلكأ نالا نم يل

 اح همالك نم يهتن داك أمو يتاريصقل نع برأ نواحي سك 7

 مل يوامسلا ددملا ايلاط يني طالت مهكر ابف ءاكبلا تاوصا نورضاحلا

 وخلا ا اذا 2 لاق مربلا يفو ةسدقملا ةسينكلا ناميا يف مهتيرذو

 اهقلاخ ىلا ةحور تراط نا ىلا عزتلاب ذخا مث مكيلع افقسا اناحوي ليئاخيم
 ,منا ىتح ةصاخ لصوملا نايرس لع علاطلا سيعت موي هنافو مويناكو

 .ثحلاو ريقوتلا نم سحي امب هزانجب اولفتحاف ٠ مثاتومو مهباصل نوثرتكي أودي

 اقسا ءادف نونمتي مثو هنم كربتلاو هدي ليبقت ىلا نوقباستينونم ملا ناك اي
 نع فسالاو ءاكبلا تاوصا تعفترا ةزانجلات لمح الو ٠ نكما ول مهسوفنب

 .ادهنفد منم ىلع ًارسا اورمات نيذلا مدادضانم رفن ةواسقل ظيغىلالوحت مه:زح

 !-|يللجلا اشاب نامحرلا دبعلة يده شرغ فلان رشع اوعمجينا ىلع اوقفتاوةعيبلا

 اازمجمب مثوربقلا حتف عنك مريغو لأملا م موضعب عرشف مهاوي يل

 اغنتيو أت الزل يدنق فسوي سهلا ناكو“ الخاد فقسالا نفدب معسل نم

 -الف ٠ ناذئتسا نود ةيلع لخدو هيلا اموملا احلا ىلا عراسف كالذ ارج نم

 فو ضرالا يف هتماهب ىمر هنا ىتح بحتنيو يكب ذخا هاهد ام نع اشابلا

 اشب بالا نا لاقف هل ىرج اع هلاسو هناكم نم اشأبلا ضمنف هب قهشو *اكيلا
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 ةدمىف نوحعسل لهف رمت ملاطعا هءاعد نوسمتلت متنك يذلا مكداعس قيد

 55 000 ريخلا ققحت الف ٠ ةسينكلا لخاد نذدلا مرحي نا 5

 عرشلا يدآ ينوبدلا نبا نائءعبو هي رادخوج ةعب راب هحىصاو سيسقلا رطا

 دعب الا "يلا اودوعت الو ةنتف لك اوعنتو ضراعم لك اوعدرت نا ديرا : مل لا

 ةعببلا نوروا دلل لخد الف ٠ هماقمب 5 يرض 2 راع كندا عدوي

 ٠ فقسالا نفد منيل مشيو حيصي ثبلف هياخج فسوي الامرات

 فسوي سفلا ىلا ينب يرحلا دبع ساهثلا مدقتف هوبذو هي رادخوجلا هبرم

 فتسالا اونفد الو اشابلا ةع لع اودئاو كبلثاكلا ىكرعتو (1) هنمع ًاكاش هل

 رفا ترف ل لاو ال ا
 را يعشم ةلمج نمو ١ريبلا مججنلا كلذ لوفاو ةنيكلا ةردلا كلت دقق (

 11ه نق لع لا نذ نى انف 00

 0 موعسلا ميرب تام هتي رق ىلا نئاع ناك اا مده

 : ل70 فرع هس هير دق رانا لدلا

 امل مسرو اهفصو نع ناسالا زهحي تاقشمو ًاباعتا ارلجاا نم مشجتو ٠ طاشن

 دادغبو ةريزجلاو رقعلاو اقيشعبو يلطرب و شوقرقو لصولل ًاسوسقو ةسمل

 فلالا ىلع مهددع اوبري ةرصب

 قلخلا لبس ابابم اهضي رع ةبحللا ليوط ةنعتلا كرام ةماقلا لدتعم ناكو

 ةحم سانلا قدصا توصلا ريهج يارلا نسح ةريرسلا ميس عابطلا مير

 يدنق فسوي يروحلا ةياور ١
 هورج سرطب كري رطبلا ىلا لدوملا بعش ةلاسر ؟
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 31 فائصا عير الاسم ملح فشقلاو رفلل مم اة م مهنسحأو

 زم ةريسلا ةسادقب أفورعم 6 ةلجابو# مهعيضوب قفريو مريك مراح

 ّدحا الا نأسنا هيلا رظن ام ةيحيسملاو ةيعيبطلا لئاضفلاو ةديخخلا لاصحلاب

 "ا دنع لب فاجالاو براقالا دنع ةروك ذملا ايازملاب زاتماو ايضرا اكالم

 دحن سأاتتسالاو هترايز ىلا ددرتلا 02 اوناكف ٠ رمالا ىلو'و نيزسملا

 .و ردق ىلع هب ءادتقالاو هبحب امرغم يسملا عوسيل دبعتلا ريثك ناكو

 اذ و همال ا مذيب ئكدمتي ناكف هناح دلع بولصملا ةروص عراك

 _ورو ٠ ةواصلا يف ًارهاس يلايللا يضقي دهوش املاطو ٠ هتاتيض يف اههاجي هلل

 : © اوأزو هتالض ءانثا ضرالا نع ًامفترم هوأر مهنا هدنعنودقري اوناك نيذلا
 ياني يذالاك اهيجانيف لاا زنعلا م رع يمس نكد همك *يضت رون نم

 راطخالا يفو هرامساو هنوج يف هنيعت تناكف ةرضاح

 مو هلاوما تبلس هلجالو اتباث هللاب هؤواجرو ايظع نراكف هلام اما
 لا ناميالا ف مرم|نل |!دلشزت ناكو ٠ توفلا ىلا هتحاح ىدل الا هتفرحي لغتش

 مو ٠ رثوتف اهلحم ىف اهيكحص رابخاب اهلبتي ناكو هيعماس مهفمتالت ةطيسب نيهاربي
 حر نأ مهصعب ىورو ' ةسيكلا جراخ ميسي ًاريهج هتوص نآك هتخوؤيش نو

 ءاف ٠ كدخ ويش نم ىوقا كتوص نا هللا ركشن : اموي هل لاق هتيعر ءانبا نم

 هو توصو نيعستلا زواج فقسا انل ناك دق اولوقو ينورك ذاف طيف فا
 ةسينكلا جراخ ىلا لصي

 اح يدنتنملا يداوي ناب ىضقفهتيع رنمنانثاهمادق احت هناةاقثلا 0-7

 .ص سعشلا ىصوا هنا ينو هعانقال ةليسولا هذه لمعتساف نءذي ٍظ هب رق
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 برقىلا هورظتناو اوعّمحاف لظعوااو شمرلا ىلا ةرشاعلا ةعاسلا ىفاورضحن

 )ان رك كيتو تعدل لدا كلا دروب ا كرا ا
 تعكر نيعملا تقولا يف دك امياو ب 0 الاك يدعو كلا

 اذاو هذ_نأف ود مولظم يا توص فرعا نا لواحا انا ائيبو ةقزالا يفت

 ينساد دقو ملا انا : ينباجاف تنا نم هتلأف ةعولب نم جراخ توص
 هيدالوا اي الأ فتقسالا لاق مث ٠ رذقلا مضوملا اذه يف ينوحرطو نويبجيم

 هكر ا ا مصخلا ناكو ٠ الجاع هغصنلف قحلا اًناظ نم ناك

 لغداو ٠ 4 م 5 4, رهل عفدو هرفغتساف يعل نم تملع دق لاقو ف

 مويلا ىلاو تالظعوألا حررصأو ندسحأ نم اهناك ةفيطللا ةعكشلا هده نم بع

 ةرهاطلا هع هنارخ ف طل الاف عسالا ظعاوم باح

 0 لا نئاصما لقد كيع 0 نكي هناهأيأ م ردد لهو 558

 ثم ناكو ٠ انيف رهظيس يذلا دحلا يزاوت ال ماعلا اذه عاجوا عيمج نا : ل

 يذلا نم اوفاخت ا. الئأق مهعجتل و هءأقفر ب ويفقلا يزعب ُر ةسقن 0

 مكنجح نم كصلخي نا ” 0 00 رطب 00

 نوزعتبف مرظعب ناك هلاغمأو !. 5

 هدلاوا داولا ةعاط يكاحي ناكف ةسينكلا مئارشلو ينامورلا ريح هءوضخ اما

 نم ةسفن قعب نا هك ناكو هتخ ىؤيشل هرصب لق / هنأ ىح دودحلا هيف زوأ

 حابم كلاذ نا باوجلا هافاوف ميسفتلا يلوسرلا يسركلا نم بلط ضرفلا ةا

 ينادلكلا د د كعب كريورظللا ةطغ كولس هتداهشب سدقملا محن قثو اذ
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 بسملا عوسي ةوخلا ءارقفلا هبحو هدهز يف ريظنلا مطقنم ناكو نيلسرملا ءابالاو
 موصخ خبطم هل نكي و٠ :ةضورفملا مايالا لع ا

 ملا ارب كلا تي نم اصوصخو كعشلا تولت نءماعطلاب هل ىت ب ناك لب

 ف رلئاع ىلايقابلاب عبي و ريسيلاب ىنتكيف نيتيب نم ءاشعلا هيلا لمح اماطو ين
 ايواط تيبيو هايا هيطعي ريقف هدصقو دحاو ,تب نم ءاشعلاب هيلا" اذاوا

 هف هبأب دصقو هئاشعل خطب عم نافغر اسم تاذهلا لس ا ا ل

 طبلاعم رخآلا فيغرلا هاطعاف رخآ ريقف» ءاجمث دحاولا فيغرلا هاطعاف لوستي

 اف هتيبنم ءاشع هيلا لمح ارضاح نينموملا دحا ناكو ٠ ءاشع الب وه قبو
 لق هسفنل د ءارقفلل هءاشع طعا رخا امويو ٠ هلسرم ىلا هدرو ًالياق هنم

 طسلا نم تابقا ةطقب اذا ىشعتي حطسلا 0 سلج ايلف فاحلا زبخلا نم

 ق دعب و تفرصناو ةمولثم ريغ هماما اهتعذوف ىلقملا كعسلا نم ةعطق اهبهادو

 هلا قزرلا لمحتل ةطقلا رت ىذلا هللا ًاركاش اهلكاف ةيناث ةعطقب هيلا تءجر

 ىاهناينب يركلادبعسامشلا لعالو ٠ يبنلاايلياىلا ءاذغلا لمحبلابارغ رخم دق ناك

 ا قزار برا ل يلاكتانا امستبم لوقي هععسفهبتاع اًمئاصتاب ونيس ابلل» ءاشع
 هو هتبج عاب اماط هنايتح هتردقم قوفتهناقدصتناكو ٠ةطساو "الا رشبلا امو
 هادرو مثاردلاب هادتفا مثدحا ةفرعو هءادرنونموملا فداص اذاف ٠ ملع اهن

 0 ل توم واع نه زاك | تلفن هبح نا تاقثلا ضعن:ىورو
 اك ذا داليا ديع يف مسيليل ةءابع هيلا يركلا دبع سامشلا ىدهاو ببسلا
 بايث هيلع ريقف ديعلا حابص يف هدصقف ءادر نسحا داليملا ديع يف دنيح

 ة«اعلا هاطعاو هل فةسالا قرف ةسدقلا ءارذعلا بح طق كباس
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 ةدياعملل 0 ناك ذا يركلا دبع سامشلا هفداص ناحرف وهو هدنعنم ريقفلا ُ

 اهتم هل عفدو اهذخاف فقالا انييأ م 77 عال الا ىلا نيل

 نيالاق ديعلاب هل كرابو فقسالا دي لبق نا دعب و ' مب لخدو هطبا تحن اهل<#

 اهلقثو بايثلا ركذ نم نالا انعد فقسالا هباجا اهسبل تقو ناح دقو ةءاب
 ًاراقو كل اهتصصخ يفا الئاق ةءابللا جرخاو سامشلا كحضف مالكلا ريغ

 نود كتجاحب ينربخت نا كنم سمدلا ةرم نم م ٠ ريقفلل امتيطعا لف كما

 ينئفدتف يبايث 3 لك يدلو اي ساب ال : هباجاف اهيطعت وا كبايث ميبت

 هدهزو هعضاوت نم نيلهذنم نورضاحلا كحضف دوزملا يف انصلخم ىفد أمم رثد
 فرارطم هيلا لسرا فقسالا ديب ام لقو لصوملا يف ىربكلا ةعاحلا تلح |

 رشع يناثلا نوال ابابلا هيلا لسرا مث نيمئاجلا ىلع هفرصف افاعسا ينيتاللا داد

 ىلع ًاضيا اممم عزوو امهعابف هوحن هتدومل نوب رع يفقسا متاخ مم ةيبهذ ةنو

 أ1 هنا ريغ ةزوريفلا نم صف هيف ةضف نم اتا كالذ ضوع هل ذختاو نيجات

 تي ىلا لسناف مهيلع هقفشلا هتلمح هيلا نيدراولا نيابلا ددع موي رث

 يحوتف مانهب عم ةغايصلاب لغتشي ردا دا يجنامرك
 ال هنا غئاصلا هباجاف ساجن نم هريغب متاخلاليدبت كم الا :اهلاسو (1) هتخلا (

 ينكي فصنلاو شرقلا نرال سأب الو لاقق فصنو شرغ نم رثكا ىو
 عزوو ةزوريفلا "صف هيف لّزنو دارا 6 خاصف نيجاتّلا نم ةثالث عابس

 نم رثكأ قوسلا ىلا لسرأ دق ةسفن تالا اذه ناكو ٠نيجاتحلا ىلع ةضفلا
 مهاردلاب نونموملا ةكفف عيبو :

 هتيلج ٌلعربملا انل ىور يذلا وه اذه مانهب نأ ١
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 لاا جبأت مويلا ىلاف سانلا هتملاسمو هلتحاو هربصو هعضاوت راخا اما

 70 5و ةيرئاوا يدها ىلا نياريتك بذتحا اهو لصولا ىراطا

 ا ىلا اولبقا هل مهتئاها ببسل نيذلا نابشلا مم سيشق وهو هأ ثدح ام كاذ

 ب دمحا رادي رس« زيزعلا دبع » نازع عم هتيفقسا مايا كلذكث دح امو
 شي فقسالا فداصي ناكالك هنا لع الهجةيبوقعيلا يف ددشتلا شيلبع يليلجلا

 :خو هلجا نم رابا فقسالا ىلص:فقسالاهنم نوكشتيف هتيعر ءانبا يذويو

 -ا حابص الئاق هردابسادقلا عامتسا ىلا ابهاذ هار الف هرور- رظتني قاقزلا ىلا

 لخدو يمعسا تفرع كدحو كنا لاقو لجرلا هبحتساف هرزعلا دبع ىنبااي

 مويلا ىلا هتيرذو وه ايكيلثاك ىضاو هسادق عارتسا

 دا وحن يف فقسالل ترج ةثداحي هذه انتلاقأ ماتخلا كسم لعحنل 0

 نهلا دبع نب سايلا هعساى لحي ًارجاتنا كلذو ١784 ةنسياهتيفتسال ةعبارلا

 هو لصوملا ىلا داع الذ م.تسيك يف ةولصلا ىلا هوعد دق نويبلحلا ناك ةشاقن

 1 عب قا ءاتعلا ىلا هنسوسقو هراشب ففقسالاو هسوسقو ورع فقسالا اعد

 دحأ لع نا نود ةيحان ف مهسلجاوناديملا سار ةلح يجأسم سس ارغن مهلا

 اكلئاكلا ينمعسا دق هْفَعسال سايلا لاق رادلا ناويا يف اوسلجو اورضح الف

 أهو مهتككبا مهتلاقم تءعم اذا كناب ىتقثل مهةدصا م ًاريثك امالك لحب

 ءابتف ٠ هعبتنل قحلا ىلع انولدو 5كنيب اوحابتف مهنم هسوسقو هراشب فقسالا

 دوزعو ةعادوو ةحارتملا ملكي هراشب ديسلا ناك ذا اليوط .نراثالا

 سلا دقتلا لع انلجا نمىلص نءأي ةفاضا ىف ثمل يف الخ دىتح مالكلا ًالشاغم

 ء كافك ورع فقسالل لاقو ممدحا ماقف نولسملا ريض كاذذاو ٠ ثالثلا
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 أ|نلجا نم بلص نم اي هل الئاق فدرت مقح يأبف توميال سودقلا هلل
 نرا ينتعاقا هتعادوو ةراشب ديسلا تانيب نا هفقسال هشاقن سايلا لاقف ان

 لف طامسلا |ناكو ٠ هتيعر نم يتيبلهاو اناو يئةسأو ين مويلا نم وهف هيلا

 لكأو٠ هسوسقو ةراشب لكاو ٠ ًابضغم هيوذب فرصناو وزع هكرتف لكالل
 ١) ) ةدرغنم ءرفس ىلع لوول

 كي ديس هراشب فتسالا مادق (لاج تنك لاقو كلذ ينامحر ليئاربجانتت ىور ١

 ةنس ةرشع امنثا يرمعو « يا دلاو يا يد
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 سواسلا رصقلا

 ءوسقلا سبح--نائبل ىلا هرفس--اةسا اناحوي ليئاخم يروملا نييلصوملا باختنا ٠"

 ,نوطناو ىسع نيديسلا سبح -ةءاربهراظنتنانيدرامىلاهلوصو--هتماسر--هئاقفر

 ةروص -!دنرف نم ةلودلا :ايئسا نيح ةمصاعلاىلا رايسأا نبا رفس؟ 1 لاملاب اهؤادتفا

 ناجسلا هدهش ام بيج -- أضيا نيديسلا سبح--دي دش نامرف هلين--هتباكش
 نيس ىلا ايعمفر تح ني اليل ةكاحح سن واش شايلا ةلئاع لتقم  .كتع'باوج

 0 فلا ثيصون ؟؟؟ :نوطنا ديسلا جاحتحا ل غر هعلتلا

 قالطا--مبقافشا و نيل قلق -اهبيعرتا لئاسو-هععاصمو

 ةعيب يف م تيب تي اهسادق ربشا ةينامث دعب نينيحسلا

 فقسالا كارتشا - ةلودابثم تالفح -نمرألا

 مالالا ةعمح كيس امسال اهباناحوي

 هميهمموهل

 ض؟واغتي اوقْفط سيدقلا مهيعارلاقتناب لصوملا ةعامج تقيث الو

 كاذ ذا قفتاو مهريكا ىنب مركلا دبع سامشلا راد يف اوعمتجاف هفلخي نم يف
 "أ هراتخا هللا نا اوقتَف اناحوي ئسع نب لوئاخيم ئروخلا ةجوز تبفوت

 :راكو ٠ هنامز يف ماقلا اذهب ةريدجلا تافصلا ًاعماج ناك هنال اسال مهيلع

 تعاف +١85 ةنسيفانلا ننرشت * ىف يروخلا ةبتر ىلا هافر دق رابلا فقسالا

 خ ديرت ال امنا ىف هيلع تحلا ةعامللا نكل نانبل ىلا ةفاسملا دعب و هتخوزيشب

 ره كريرطبلا ىلا ةطبضبب اهوعفش امشاب نامحرلا دبع نم تايصوت ذل اواصحتساف

 ناعن سقلاو يدنق انح سوي سقلا مثو سوسق ةسمخ ءامماو موتخ ا يلع
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 تار اطقوب) كل ية نبال طخا سرطب س ةلاو يلقدنف س

 بعش هوحو نم ةعسلو رب هلال :سايلا نب فسو»د سفلاو كاحلا نوع نب شذ

 سامشلا نبا سرطبو ٠ دارم ىنب ساهشلا نبا مي ركلا دبع سامشلا مثو ةرهاظ

 يجنام كد فسويو لك وجرف فسوي ساهثلاو غئاصلا سراطبو سجر

 مابا ينمدقلاو مينكلا دبع ىمدقلا نبا هلل حتفو مينكلا دبع ىسوم نب سايل

 يدنعنب قا مثو اموت رام بعش هوجو نم ةسمحو ٠ ينامحر ليئاربج ساهشل

 ساىشلانبا نوطناو ىحت نب ناعمسو نايلق فسوي نب سرطب يسدقملاو ليئارب

 مسا انايرفم ههقي نا هتطبغ نم اوسقلاو : سجرج نب ىتم سايشلاو سجر
 داركم وسلا“ اكن" د ذي اك راض نا ا تر
 عر ا عل راع 0 اط لع ةروك ذ

 :يركملا دعا يشل ىلا عوجولا ىلع هلا 0 6 يد

 هسب بحرف ٠ نانبلف قشمد يلا رفقلا قي رط كلس اهنمو دادغب ىلا وه هجون

 هتحارتسا بغو هاوثم مكاو كريرط
 ظ ةضايرلا ىلا مطقتا مايا

 ٠ لصوملا لع [كاح اشاب نيما دمت بصن ليئاخيم يروخلا رفس دعب و

 نجلا في اوج زف نييكيلثاكلا سوسق سبجب هيدل اوممسو ةصرفلا ةبقاعبلا ع
 ىلا نورخالا رطضا الا هناكم نم مثدحا دمتي ال ثيحب ةدحاو_ةلسلسب اوابك

 ادتكيورب ذيملل جدل سايلا نب سرطب سقلا مهتلخج فيس ناكو + هعا
 نا ةيقبلل كلذ 1 ةياغلا ىلا رمالا هيلع قشف ٠ أدج ةفاظنلا همهت تناك

 سرطبس فلا رطضيف ضاحرملاىلا مهتجاح نورهظي انايحا اوناكف ةيلست هوحز
 نجسلا جراخ م الا ا كنا الختم نكتتسف مهعبشلا
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 5 هن ايعيس ملاحلا مهم رغ مايا هر (الفملا لش نما مهنو ريعي

 ْ موليبس ىلخو
 " هلاس لصوملا رابخا هنم كريرطللا معم نا دعبف بختنملا يروخلا ا..

 هك ةريغصلا تاجردلا لبتقي ملهنا لف ةيسوسقلا لبق اهلبتقا يتلا تاجردللا

 دو 1884 ةنس يناثلا نوناك 1١ يف افمسا هماقا ع آرس اهأيا هحتف ةبقاعيلا

 77 نأ كتيفقسأ ةدم نإلا كيلع افسا ” ةماسرلا دعب هل لاق هنكل سلفواث

 لطمتت نا فوخ اذ سوسق ةماسرب لج كتيعر ىلا كالوصو عم ريثك

 هوملا اروز ح02راعمس سويروةيرغ ةداسلا : ةماسرلا ىف نوكرتشملا ناكو

 ”روطنا سويلويو ٠ يبلحلا يصمح ليئاربج سويساتتاو ٠ لزانتلا كريرطبلا

 ع ةياطلم ا 0 ةنيطتظسقلا ىلا كريرطلا ل و ' ىلب رطقلا

 ىطعملا ماعنالا بسح ةبقاعيلا كريرطب نم هلالةتسالو ديدجلا فقسالا

 كو يبا ةيلوبتسا انحويسقلا فقسالا ماقاو ٠ اقباس انعملا م دوم ناطلسلا
 هز نم مجارلا يلطربلا هباعرف فسوي سلا ًابحصتسم لصوملا ىلا داعو هنع

 ١858 ةنس ربكلا | موصلا لخدم دحا موي نيدرام اهلوخد ناكو سدقلا

 هع قيض يف ن يدرك ةيكيلثاكلا ةيعرلاو نوطناو ىسع ناديسلا ناآكو

 ]| اناوح او ال راسلا نبأ كريرطبلا نال كلذو 18؟4 ةئس ءيدأبم ٌذنم

 الراو هيلع ديزم ال اظظيغ ظاتغا : دكشكلا لع هرارصا ققحتو نوطنا

 نارطملا لع ضبقي نا هنم اهيفسمتلاو نيدرام . أح اغا هللاد.ءىلا ةلاسرو ةنمع

 ّ تروكيناكلا فاقت.« موي رشع ةسمخ هدنع امهسنحو امهلع ضيم

 ارطملا هب اودتفاو الام اوعمجل ةيقبلا عراسو ةيبوقعيلا ىلا اودتراو نيتباثلا
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 4 ..:روسلا نم اجرب

 ىلا هب هحوتو ل ا 5 عمج كلوتات | غلي ايلف 0

 ناروتو اج. 5 الأ 1200 >| همأ را ةففاوم لاوخالا دحوت ةعك م 1 0 1

 اوبلط نوبنانيلا ناكث يح نانيلا دالسب نم ةروملا ةريزج هبش يوكل
 تناك اذهلو ةلودلا ؟اسع ترسكف انف ةلو ه يهتدعاسو ةلودلا نم لالقتسا

 لاعصر ع يلاعلا بالا ىنا عفرو رايسلا نبا طشدق نيكيلثكلا أ ربق ىلاةلئام ةلود

 نيمالا مئاطلا دو ناطلسلا ماعناب ,و هللا ةمعتيكاطنالا كريرططبلا انا” هيف ل

 اعبتاو يتفئاط ني. راطم نم نانثا يلع نايصعلا رهشا دق هنا ضرعا ةيلعلا ةلو.

 جنرفلا عم ماقفوو يتفئاط 6 امق امهب زح ىلا ابذجو جنرفلا ب

 ةلالج نم ا م د تاتعا ىلا يسمن مدقأ ل _ :را تررطضاف ةلودلا ءاد

 00 5 ذملاءاجراب يرش ًارماردصي نا ناطاس

 1 «ةءاطلا ىل امدقي نا ىلا اهيفن .

 هنابهر نم رقت مم هلبسرا اهنمو ركب رايد ىلا هب بلقثاو امراص انامرف لانف

 مخل 1 كل ؟ابمعم نيدرام ىلا هّددرو هلجسف دادغب يلاو ل

 ٠ ,هنامرف ذيفنت بلط لستملا كيب يلع ى كلا 0 اد تاس

 0 شل ندا ع ضبقلا قل

 57 تعا هو رضخم كلطي كري طيلا ىلا سشكو.٠ امييشعي نك

 نينارطملا دج 5 موي لك نحسلا دقفتي ناك ناوعلا نا مهضعب ىورو

 احابص امهيقلي مث يضيو الع بابا لفقي و لقا ديدحب امبلبكيف نيلوا

 لاقف زكنع نايرذملا هاكحو هسغنب رمالا نحتصاف كالذب ملستملا ربخاف تال
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 : 0. انمألا نقلاذق كلذ ءانثا ناي رغما اذه ناكو )١( اهرحسب ثدح اذه نا

 اش سايلا اجاوألا اولتغي نرا عوشيوودخلو يوض مهل لاقي هنادنادو ليبانب
 كاعب لقتنا دق هيلا اموملا سايلا ناكو ٠ هلامو ههاجي نيبكلثاكلا دعاس يذلا

 دز انح سقلا هدنع ناكو ءابولا نم اب ره نيدرا ىنايساب ىف هل ناتسب ىلا

 ريزح ١5 ةمعمجا ةليل سايلا ةلئاع 2 قوبل ءايفشالا محبف يثوفرقلا

 آلا .نضرم هيدل اودجو ام اويبنو ليئاخيمو ليئاربح هي وخااوحيذو 1894 ةئمس

 كالو (ئاغ :نما.هنال نمالا انو انمي: قسقلا ترهو“ اسك نين نآكو

 ) ًاضيا اهلافطاو ةلئاعلا ءان اوكذي ل مهنا ىلع مهقش راص امب نايرفملا ءايقشالا

 اب ىلعل اياده مدقو ناريزح ١4 نيالا موي نيدرام ىلاكريرطبلا ءاجو

 1و, ناي رنملا اهلا تحصتساف ىفوقث ةعب حبتاغم يتفلا هاطعاف يتفللو لستملا

 دكت مل كنا هكريرطبل ناي رفملا لاق م" اهيف اولصف ةسمامشلا نم ًارفنو ابهارو
 هنو هاج كل #راك اذاف بيط نجح ىف نينارطملا نال أمامت نييكيلثاكلا ةفاش

 ]لستملا ث دحو نعذاف ٠ توملاب مهيلع موكحلل ”دعملا ةعلقلا نع ىلا امبل راف

 اوانم امهنا نب ام نينارلعملايف دهش هنال رض هبيصي نأ فوخ هبلي لف كلذ
 ملا وكشي دادش يللاو ىلا بتكو ريدلا ىلا قلطناو كريرطبلا بضنف هللا

 ١- جاحلا طك وين اطاسأ ا هنام مانا وز ١ ينال يعلو ىفاقلاو

 يرطبلا اعد مث ةعلقلا نيميف نينارطملا جزب هكح أدتباو اك اح ىتفملا يدنفا

 دلع بنذ تايثا هل ايهتي لا نجف بجشي نرا افئاخ ناك و ةكاحا ىلا
 55 205 6 م ممم ول ل نع نع نم ل ممم ف ناعم نم نفع نع ١ مو نوم عل نع مع مم ح6 عاعع ل 62 لو لج مم ع ل نص مل ع مم ملا و يسمو نع عع + تمم مم + ١ مع ع و مصممو عام حج لج ع نم حجج محل ١ امسمم لع ل ممم لا ل يلا ا 0

 نيدرأمب حويمشلا هياور ١

 ىشاب رامعم مهرب يروخلا ددع ةظوفحلا ةيمويلا رامخالا ؟
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 نسا لآ مالا دعواف نيثارطملا نم عمسم ىلعنامر لا قرت رو ىدا

 مدخلا تي اما : نوطنا ديسلا باجاف ٠ هنامرفل 02

 لاق ٠ انيلع هل قح الف نردلا روما ين اماو : كريرطبلاو ناطلسلا ميطنف ةيندل
 عدا ميلعتل فلاذم هدقتمم نال لاق ٠ هتعاطإ نم عانتمالل فادح 1

 باصلا لقحا ىسيع انديس را معزي هناف * ىسع انديس راصنا نيبداوحلر
 لو نحنو ٠ هللا 6 هللا ةلك وه يح نم ينعءا هتوهال رهو# توما

 مث ٠ ءارذملا رم نم يذلا هئوسان رهوجب كلذ لمتا هنا ليجنالا يف درو اك

 لباق ريغاب تنا سودق يوقأي تنا سودق هللااي تنا سودق اتالصيف لوقت انن

 اذهو :انلجانم بلص نماي اهيلعفيضننا لانه كيف كريرطبلا اماو ٠ انمسر'تول

 اننا 0 اذه محلا ممسالف ٠ اتئامو ابولصم هسفن هللا لمجي هنال رفك
 نا الئاق هفرص مث ك 0 طل ع ل
 فتراكو ٠ اهيف كتايتا لع كيعصخ هركتنا كلل قح الف رفك كتلأق
 وا ًارفك يتااقم تناك اذا : ماحال لوقي ثعب و فرصناف اضب' الام هنملموي

 ةلودلا نيما تنك اذاف ةلودلا نامرف لعيدانتسا امنار كتفيظو نم سبل اذهف اقح

 ثعبو ٠ انا ءاشا ثيح ىلاىننلاب وا سلب يناصع نم بقاعو اهرماوا رجا
 هابواخل ٠ امممصخل ةءاطلا اهلَأسو نينارطملا غاحلا رضحاف :ةيده مم ءالكلا اذه

 نك ا كاارطملا راعتلا لواشالاب ندد هي هنا لع نا ل جان لوك

 2 علا و تل نا لل تا
 انس لالشلا نأك دق ٠ توللا ى ىتح اندعو لعْبسلنلف رورسب ءادهشلاو انملع

 وه امفو ٠يوامسلا دحملا هتقاعو ينمزف نجلا اذه أما منبج هتقاعنال ان ادب
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 ةوللو امهيلجريفو ةقيفر قنعو هقنع يف ديدحلا فوط دنجلاىتلا اذهلوَقي
 نوبحتتل اه'وبحم_:راك ذا روبجللا نيعا لع ةعلقلا نجس ىلا كي يلع امهقاس

  دنمإلا اهجز ةملتلا ىسعو نوطنا نيديسلا .لوخد ذنئمو +

 ذفنم ال ةرغصلا يف روقنم نحس وهو لخادلا لاش نع هلخدم يذلا نادنزلا

 بح نإكو ٠ لْغلاك ششعملا لمثلا نع الضف )١( لخدملا ريغ سفدتللو رونلل

 رضصلا مهتداسوو لبزلا مهشارف ةعب را اوراصف قرطلا عاطق نم نانثا اهمم

 كلاب ىوس متشيعأ ع 5 3 داب ناك يثنرا كيب يلع ٍنااذه ص درو

 ,ا15. نيم نيدرام ىلا ءابولا لضتا نيجتلا ةقيض لع ةوالعو ٠ ءاملاو يدرلا

 ثيحب دابلاب ام رثكا اانجيسو هملقلا ركسع يف اشفو 1844 ةنس ناسي رهش

 9 تدفادو نيثالثو ةسمخ ىوس اهيف اوناك نيذلا ةئامالثلا دودلا نم نم لسي م

 لا ناكو ةناتتلا تداز بارتلا _١رم رثكا رزصلا ناك انو ٠ الخاد ابلك

 رايلا نينيجسلا ةناص تناكف ٠ باصملا فقخي هلع سوطعلا قشنتسن نوطنا

 ٍةبض يف نانارطملا لصخ ةينابرلا ةيانعلا ةبوبعا لب لاحلا نم ابرض توملا نم
 رادنم اسقتلاو ةثافتسالانينأ اعفرف ديعب نم ريمالا احل موي تاذو ميِظع دج

 اناكو امهصخرو نذحتف نامزلا ن. ةعاسولو سعشلا في سولجلاب امل ميعن
 وبري ناكف لمتلا نم هادجو ام ايصحاو اهادقفتف ةفيظن ابايث سمالا يفاسبل
 (؟) مونلا امك ىبسع نيكسب هاطرخ يذلا نابئصلا ادع ام هلق ةيازعبسلا

 ضعي ناكف نينيجسلا لجا نم نيميظع _مغو . قلق.يف نونموملا ناكو

 ميهربا يروللا قاروا يف انأرق اك هاندجوف روكذلا م دولا
 ايواشرف ةعوبطملا يريحعم ديسلا رابخا نع "«
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 نم نمحلا فيظنت نم ةليسولا هذهب اونكمتث ريءالل اهنوعفدي مهاردب امهنودقتف
 الو ٠ امهيلغ افسا نوده:تيمثو اوعجرو امهبايث ليدبتو اهدسج لسغو راذقال
 هلل اكيد حمسف ايادحلا نم ائيش ريمالل اومدق نينارطملا ربخ مهريخ غل

 ىلا حابملا لبق اهدر 5 يلفرواالا دواد نب ىشاب راعم يكلم ىمدقملا تب ى

 لاو : ربصا او ةعاجتلا ىلع نينم وما ثحل ةصرفلا كالت ناديسلا منتغاو نجسأ

 رخالا امهدحا مج و ناي زمتي اناكف يثاب و ضراع لك نم امهناسم هللا نان
 نينارطملا عم نادنزلا ينانك نيذللا نيلجرلا كناذقسشب رمالا ردص هنا م

 لع ردص قنشلاب رمالا نيرا ناومالا ؛ ماع وناوتلا وشر ارمادا عال

 قبت الثل ةيعرلا ىلع |تغانارطملا مع“ الف ٠ ةبعر اهوتيمينا اودصقو أاضيانينارطم

 هذه انعربعتلف عاطتسي ناك نا ميلا عوسي انير اي : نيلئاق ايلصف عار نود
 ءريخالا سذنلا ىتح تابثلا ىلع اذلاحتو اقناعت مث ٠ كتثيشم نكتلف نكلو ساكل
 تناح الو :ةداهشلا ليلكا لينل اهلمأا هنا لع هلل ركشلا امدقو ةولصلا ىلا اداعر

 اهنم لك قنع يف ًاًقيتع ءاذح رشابملا قلع دقو نيصال. ةقفرب اجر ةنيعلا ةعاسل
 ادا نوعلا ىلا اداعف دعب مكيلع ردصت موال نا نيدمسلل لاقونيصللا قدشا

 .:راكو ةيواسن رفلاوةينائعلا نيتلودلا نيب حلصلا دد ناىلا ربشا ةنام ةدمهب

 ناكو ٠ ةينائعلا دالبلا يف نييكيلثاكلا نم نينوجسملا لك قالطإ طورمذلا ةلمج نم
 قزمتأ دادنب يف لصنقلا بئانو ينيتاللا نارطملا يربك ردنسكلا سرطب ديسل
 تدل للك نتا هواش هلا لمار نيسلا ةلاخ عا اتت
 ةبالولا راد يف ىعسو روك ذملا جلصلا ةصرف متغاف ٠ ةورج سرطب كري رطبلا

 لصوو ةمارغ اسك نيرشع امفدي نا يلع نيريسالا نع اوفع لانف اهقلط
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 اك درب راسلا نبا ناكوومدادعي ةيالو رشابم عم نيدرام م اح ىلا رمالا

 :هدخ مفد ىلاو روضحلا ىلا هاعدو هيلا رشاملا بهذف ملاحلا نم اًقئاخ نارفعزلا

 ءدرام نم هوعمخل بولاطملا غلبملا اوعمجي نا هبع ىلا بتك لب هسفنب تأ ف

 يثاب راعم تيب ىلا ةعلقنا نم الزنف نينارطملا عاملا قلطا ذئئيحو ٠ اهيحاوضو

 ستحاو امهتمالس ىلع هلل نيركاشو نيرورسم امهترايز ىلا بعشلا عرهف
 :ابلاو نينمؤوملا ثرم اهعبر عمشل ةمارغلا اماو هللا يئابع نم هيا كرما

 نيملسمو ىراصن نم ضُيافلاب 0-0

 راي رفملا امهب ىشوف يثاب راعم ترب يف سادقلا ناجي نانارطملا عرشو
 درذا ساتلالا دعب و ٠ اهاهتف ةصخر نودب ةسينك امتنا |هبنا ماما ىلا ركع

 اك ذا :ديدجلا دحالا ىت> داليملا ديعنمكلذناك و نمرالا ةعبب يف ةولصلاب اهل
 سبالمهتعب را ج رخيف ظعاوملاو تالفحلا نوب وأنتي نايرسلا انارطمو نمرالا انارطم

 ةينمرالاب يناثلاو ةيناي رسلاب دحاولا جوفلا نيجوف نيب ليتارتلاب نيقفارم ناحينلا
 صوملا ىلا نانبل نماناحوي ليئاخيم فقسالا عوجر ناك كلذ لالخ يفو

 ب امهعم كرتشاو نوطناو ىسع ناديسلاب قتلا نيدرام ىلا هوصو ىدأو

 «اريلوصو رظتني ديدجلا دحالا ىلا هلك موصلا ةدم ثبلو يناهتلاو تالفحلا

 سلا ل فتحا سيجا راهتوءاسمو احابص ظعوف ظعولا ىلا بدن نيناعشلا دحايفو

 هرسلاونمرالانمسوفةعستوةعب رالانيراطملام ادق لسغف لسغلا سقط مقاوي

 /الاةلظع ليئاخيم فقسالا ظعو ةعمجا راهنونأي رسلا ةداع بسح يسر كلاب هوعفر مت

 اكل ناكف « نزحيال نم هةليترتروهجلا هتوصب نوطنا نارطملا لتر احلالخ يفو

 تملا لتق مويلا كلذ يفو نينموملابولق يف عوشخ ا عقو لترملا بوصلو ظعاولا
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 عياسلا لصعلا

 موو مك حتا افرع كنان ور وفم ولا لاو سس ع حل ها را
 ديلا داهطضا ركتع ةلواحم -نوطنا ديسلا رفس - نيديسلا ىلا ابابلا ةلاسر -مئاص

 كريرطبللهتقفاوم -ةوشرب سوسق هن الثو ىبسع ديسلا همالتسا--هراصناو ىسع
 يتح هداج - لبطسا يف ىسع ديسلا جز - بغشال ةسبسد 4

 ةاجنلا هساّتلا - هعاجرا-نيجتلا بره كريرطبلا ديب

 ددعهسح؟؟6هلكرب , رطبلا خيب يف ”ةيناث هب ره

 ركب رايديف ا رق سدئر

 ىلا هعوجر - ىسع ديسلا بره

 كا طلااد ص فقسالل ةءاربلا 5200 فت

 هب راقاو هتوخا ىلا نوطنا نارطملا نم لئاسرو هسيسق عم لصوملا لا ابانب

 ىدتهاق هب قاحللا ىلع مهثحو ميوقلا ناميالا لجا نم هلان امو هلاح محل حرش اه

 ريسم دعبف فقسالا اما ٠ مهلا هباهذ نيح ىلا اوناك 15 اوثبل مهضعبو معضم

 هتماقا تناكو اهلج اشاب نيما دم ىلا هت ءارب مدقو هةيشربا ىللا لصو مايأ ةعس

 طاشنو ةريغب ةتفيظوي عرشوهنرايز ىلا بعشلا دراوتو قباسلاك يجنامركدلاتي

 نأىلا نيسادق ديغو دحا لك معي , ذؤا ةنبكلا نم تمعتت دف هتبعر تاكا

 كري رطبلا هاصوا 5 ها وسق مصرف ةعدخلاب نير دعس ًاصاختتا سدت
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 3 رامةنر 58 نوالاتع اه عل ةقانتسل ربل ىقرو ٠ هعمار

 قمح. سامشلا م يطرب ةنروخ هرعس قيفر ىواعرف فسوي سقلاو

 ٠ شاعف موعسلا#ي رب يفوت يذلا هفلاس ضوع اقيشعب ةيرقل اتهاكن وطنا فسوي

 وخاز ةءان سوخاب سقلا ًاضيا مسرو الار

  هيققسالا رادل صصخي هيف كريرطيلا نم رمأب ففقسالا ادق ناكو

 مثلا هاخا نا ديب ٠ مّتاص ليئاخيم يروخلا ةبتكم يف ىلا نارا كلا

 ؟؟ةنس ناري زح ١4 خيرات كاريرطلا ىلا 0س م متاص 1

 "| نأو هن 0 كاذب رمالا نا كريرطبلا هباجاف ٠ فقسالا نم يكتشي

 تح ةفئاطلا مفن ةياغل موحرملا هوخا اهذخا ةفرشلا ريد ةبكمل يف بتكلا

 كلو رابغ ندكلا_ لمجتو ةفئاطلا ةدئاف عنمالف ر 55005

 ةسالا هعمر الذ ةبتكملا كلت لع ًاصرح آن انهاك مضرب نا بلط لب نعذي ملف

 م اهاطاعتي ناك 5 شومو ,سيلدب و درعس يف هتراجتىلا داعو ةيسوسقلا كرت

 وملا ىلا داع الو ٠ ةلودلل فوقسملا ةبراحم بيقع ًاريسا سلفت ىلا ذخأو

 خم ىلع ةيعيبلا تاصاصقلاب ديدهتو خيبوت كريرطبلا ىردل نم هيلا ىفاو
 هبلاىلا شوي رت دصاقلا هلسرا ىتح انامز سوفنلا مدخو )١( عاطاف «نيناوقلا

 تددبتف اهنع انمالك يتلا ةبتكملا اماو ٠ اهيف ىضقف

 « دعب .1رم هنا لوقت ىسعو نوطنا نينازطملا رابخا ىلا عجرن كلو

 هن هيف رشع يناثلا نوال ابابلا نم اهلئاسر باوح درو ليئاخيم فقسالا

 مم ةيحور 1 خل "ب ةاوعاللا لكل لسراو نينيمالا نيوخالاب
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 لئاسر بحشلا مساب كريرطبلا ةطبض ثالذك دفواو ىنتسا متاخو بيلص

 ماع حرفب تئرقف بعشللو اهل تاكرب و امهتابثو امهتريغ ىلع ءانث نمضت
 رعا علاعيل كريرطبلا ةرايز ىلا بهذي نا نوطنا نارطلل رطخ كلذ ذاو

 هللا ةيانمل بعشلا عدوا نيدرام كي اهئافول لما الذا هيلع ة.كارتملا نويدل

 لوالا نيرشت 4 تبسلا راهن في رخلا ئدابم تي كلذو هقيفر نارطملا

 ا رم153 ةيرتس

 تاير كاو لل لاما تل ىف نا صل نارام ناو
 ةديدح ةعبوز هياع تماق 0 ةنس ءيدابم يف هنا ريغ ةحارلاو 00 مأي

 2 ابعي 2 ايرافم هموصخ ىلع عنشي نيلسملا نايعا لصف سايلا نأي رفملا ند

 ها انفي كرقر انهما داعب لت وروما 2 رواش يرن تيفي 6و ل

 ماصخلاا ىلع هفرصن لام اندنع سيلو قفاوي ال تقولا نا هباجاف ةدعاسملا نايرفل

 مدعاسم هداش سايلا اجاوخلاو نيبكيلثاكلا ىلع هاوكش مفرو نايرفملا رصا
 ءاصحتسا دق ناك يدلرويب ىلع هاوعد ىنبو اهومسقو هتئّئاط اودسفا مهنا أعا

 هل لاقو هققحتيل يدلرويبلا مالا ذخاف هعم ةولصلا ىلع مههركيل دادغب يلاو ن

 اًثيح اولصيل ةيرحلا هيف )1١( رهشا ةيناعب اذه نعثدحا ايداروبب كموصخل ن
 ديالا تناول نت انكر دادغب نم ملعتسا كرطاخ اماركاف كلذ عمو اءوأن

 مهنه بلطو نايرفملا بلظ ىلع مهعلطاو نيبكيلثاكلا مالا ىعدتسا _مايأ دعب.

 فنرايرببلا نم لاملا اوعمجل مهمصخ ىوعد لطبيل شرغ فالا ةثال
 مهفوخل نمرالا

 دادغب يلاو نم ينيتاللا نارطملا يربوك ردهسكلا ديسلا هلصحتسا يذلاوه ١
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 ءانلاس وب رام سولجي اوريخأو رشع يناثلا نوال ابابلا مهبلا ين كالذ ءانثاو

 الا ىلا نايرموالا اغا هعم يبحصتسا ىملاولا باوج ناي رفملا أطتتسا او

 :رابرلاو حيسملادبعو تيمي أيليا مثو هسوسقو ىسع نارطملا هلسي نا بلطو

 وطنا نارطملا ىلا ىلا امنا نكي الو ارقي ال ايما نابرلا اذه ناكو هجاج انح

 7 ا هللط فاح اذا :ةيدده اندك ا نييرشع مك 'هل ناي رفملا دعوو هبحب ًامارغ

 ا ينم كاطو كوبر مسسأب مهبلط نيدذلا موصخلا رضحاو لالاب

 .زالاب كيلا ثعبأس : لوقي كريرطبلا ىلابتك كلذ مل نكي لذاو مرصن
 ولا ىلا مهلصوت نا كليا مهتبذع اذاف كاليكو ناي رفملا مهبلط نيذلا موصخلا

 1 نور 4سم مهم لك ةيد نا كلع موظفحي رما يملاولا ةداعس نآل

 وة رخاوا يف ديدجلا افايق ديل «رسالا 5 او سظاليب ريظن اذكه يتكاما

 !مطوصو نمو ' مهنيهمو مهبرضي 50 رف نايرفملا مهفاسف |

 مف ةرخ مهلخد يومك ظيح اولبقو كريرطبلا ص 0 يدل

 ل لي الكل سسزشلا هناي رفم نم افوخ الا مهيلع دعتي مل هنا ىلع البلد كلذ

 لما لق نا ل تسلك هن راطم دحا نال امس الو ٠ هلتق يف وا هعلخ

 ” ةك ريرطبلا ىلع هءالليتسا نا ات هعلخ يف ى بيو هللا نيراطلا نمنع

 8 هخي وي هريعج نراك ذا .ةريح ىف رايسلا نبا مقو اذهلو ا ل

 طخ نولواحي هراصناو معي لادبعو : هيلع مادوادب رقا نا دعب ميوقلا دقتعلل

 اهل قب لق هل امه نمرالا كرير طب لمجي نيكيلثاكلا دعاس اذافهنم ةسائرلا
 سايلا نايرفملا ين الا ةدعاسملا

 يسقلاو نارطملا ببسب نييكيلثاكلا راكفا تهلتخا مايا دعبو 4
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 نرا انصخر انبذعتو كسفن بذعت ىتم ىلا كري رطبلل اولاقو ريدلا ىلا اوقلطن

 رهظ اذاو ٠ .ىسع نارطملاو نحن كانعبت كل رهظ اذاف كلماما قجلا نع ثع

 ٠ لداعلا نايدلا برلا ناويد ىلا اناوعد مفرنف الاو ٠ ىذا نود 20-5

 ديع يفو نالا اوفرصنا مه لاق متريدلا يف نايرفملا دوجول مدحت أم يف راتح

 مويلا يفو ٠ قحلا نع ثخيلو انم رشع انئاو كنم رشع انثا رضحي نأ 2 هد

 ىرق نم مثرْثكا لجر يتئام وحن اودجوف دعولا بسح نويكيلثاكلا رضح نيم
 الخ ةملاو ةتحالل مارت انثا سلجو رشلل نايرغملا ميوعج دق نيدبعاوو

 اوفاخكلذ نوكيلثاكلا ىأر الف :ةنتفلل ةراشالا نورظتني متحساب طئاخلا ءار

 اوقلقنال هلوقب مهفرص ببسلا فرع ذاو عوجرلاب كريرطبلا نم اوصخرتساف مثر
 هيف نوت الحم كل نيعأس يف

 دقل : الئاق هلهاست ىلع كريرطبلا خوي مهفارصنا دعب نم نايرفملا عرشو
 كرافت ا ار ال ركل ع ب
 ربج دنع ةعقوم نتن نتن ملم لبطسا ىف ىسع نارطملا خروع زا ال | الو كش وع

 سوسقلا اوحرطو ٠ ةراجملاب بابلا هيلع اودسو ينارام تسلا بج هل لا
 طئاحلا ءارونم رابلا نارطملا نينا وصوا دمع معمو ٠ ةروجبم مرح يف ةثالا

 هيلع اودسو لبطسا يف ىسع نارطملا اوسبح مهنا : لاف هنع خابطلا لاس

 ةراححلاب بأ

 وصوا دمحم لخدف ٠ انحوي رام ةعب ىف شمرلا ىلصي كريرطبلا ناكو

 برضب ”هددهتف هعواطي ملف لبطسالا باب مستني نا بلطو ةجاجلب هجرخ
 اوبا اذا ةليل لك ينىرسالا دلحيو هسرحي امداخ فقواو بابلا مستفو هفاذش لل
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 لايف ةرمو لبللا يف ةرم مثدلجت رما نيعزعزتم ريغ نيثبال اورمئسا (ملف ةعاطلا
 مد صم ثيغاربلاو مشارف ليزلا ناكو ٠ طقف ءاملاو ربحا محل مدقي نأو

 ددحلا ىلع نيلسملا دنع ةعلقلا سيحرث أو نارطملا قياضتف ٠ روخالا ةملظ يف

 زكي نا مداخلا نم سمتلي وهدلج هانثأ جيب ناكو - مهتكراطب يسرك ريد يف
 ةهىلا كتابرض هج :رارطملا هل لاق + رومأم اناو عنصا اذام لاقو هل قرف

 اتراف لعفف ىنيرضت كنا نومهوتيف لولوا اناو همادق ةاَملم تناكو هعدربلا

 ايرفملا هعم اذ ب وهو لبطسالا ىلا ناحل لخدي كري رطبا نأكو ٠ اليلق

 ارطملا امس الو هسفنب مهب رضي نا نم حتسإ مل هنا ىتح ىرسالا ددهتيف

 ةاتملا الا مهنه عمسي نكي | هنأ ص تطيح هيعاسم نكلو همأأ نودتري مهلع

 ةلمحناا لبقي نا. هللا نولأسيو ٠ سدقملا ناميالا لع توغو امن اننا : نيلئاق

 ل0 انااا علا نه نإ كس هنال محب راض لقع رينيو مثاياطخ نع اريفكت

 راتا», تليف. تنك نق: هبجلإف عيلتق.لع,كري رطبلا ثحي نايرزفملا ناكو
 كلذ عمو : اك فو ينم لك ةيد ذخأي نا احلا ديعو الو

 رابخالا تغلبو ٠ هتيد تءفدو توملا هتقذال مهنيب نوطنا نارطملا نآك

 اوبتكف ”ةصاخ نارطملا لع الا:مدائوف رطقناف نيدرام يف نيذلا نينموملا

 امي رس هتاجنب مم نوطنا نارطملا نوضر< بلح
 فاخ ملاملاو كريرطبلا ةمحرب لما هل سيل نا ىسيع نارطملا ىار الو

 رو ديدحلا كابشو هلالغا رتليل تاذ رسكو ةمزحلا لع لوعف هتعامج ددبتت
 هو ةعاس ىلا هيف ماد ةيفخ لعب رعشو هدي تان نيرا واخ ىلا هسفنب

 راف هرثا ف مادخلا لسراف هني> يف كلذ كريرطبلا غلب و ٠نيدرأم ىلا رذو
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 موقيض ف ئرسالاو مايا ةعض تضقنا الو" هبذعت يف دازو هدو.ة لقثف 0

 انوجنو انورتشا حيسملا مد لجا نم : لوقي نينموملا ىلا ىسع نارطملا لسر

 ممعم تكبر اركب مالكلا اذه اوععس الف ٠ ءوس لكن م كدالواو هللا 4
 ا احلق مهيجتسإ ف نارطلا ةاجن نايعالاو كاملا نم اوسمللاف نايبصلاو ءاسنلا
 ًاضيا برهلا لع رجضلا هلمحو هسفن تقاضف ىسيع نارطملا اماو ٠ ةولصلا ىل

 ريدلا ت اكس نان وأذ الم بلطي جرخوهقئاعلع اهتيقب لمح وهياجر لاالغا رسك

 ىارتو هلا هجناف نيلي هلع الم هب ريحنسا هسفن يف لاقف كريرطبا الا نيمئا

 ةواسعلا هذهب ينامأعت تح ينم ىرج ٌءوس امرت الئاق امبابقي هيمدق ىل

 تطبضو يتعامجتمسقو جرف ترص دقيتشلاىسع اي ينعحتت اا 5 را

 نرامالا نا يل تلق اما نارطملا لاق ؟ يده ىرج ةوس يا لوقنو 2

 يسرك قوف كيسرك عضت نا كال لقا مل يكل تلق معن لاقف قح ىيلئاك

 لبطسالا ىلا هولخداو نارطملا ىلع اوبثوف ريدلا سانا ظيقاسا مالكلا اذه دنعر

 مونلا ىلا اوداعو هلفق اوكحار

 حسملا دسبع نارطملا ةمواقلل ركب ”د ا ل

 نا فاخ برهي نا نيترم لواح ىبسدع نارطملا نا هغلب ايف ةيكريرطبلاب يعدل

 لا نإ طل تاو دلا نا فاق هي فل راسلا لها ناوا هن نق تلم

 ةيرقلا سيرا هملسو ريدلا ىترش نم ةعاس فصن ريسم دعبت ىلا ةيلالب ةير

 ةيرقلا يلاها نقلو ٠ مويلا يف تارم ثالث هدلجيو هدنع هسبحي نا هيلا دعو
 ركب رايد ىلا هجوتو ل.ئاربج ناراعملاب ريدلا ىلا داعم ٠ نكما اذا ةليغ هولثةي ن

 تيطعا دقو لوؤعم كك يرطع نا نايرفلل لاقو امهيلك لع يلاولا ضف
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 كل عئاط ينا : لييئاربج نارطملا لاقف معدملا دع ناولعتل ةكور طل ةالار

 ,وط ةدم (1) غرمطلا يف نايرفملا سبحو هليبس ىلفنةلودلا هبصنت كري رطب

 ه ةءاربلا دورو رام لاح ف ماقاف هقلطاو ا ىثا همرغ ىتح

 ارطملا ىلعبترت ام لك هومرغي نا فاخ مث رايسلانبا مسابي له عيل ةعماعلا
 تايذم قيرط ىلع يتلا ينرصعم ةيرق ىلا بربف حيسملا دبع

 هُط هلئق لع ةيلالب يلاها نايرفملا نيقلت هغلب الف ىسع نارطملا اماو ؟#و

 يرقلا سئر ةجوز مارق (لظشسم قبو ًاموي للذتف ةعزبل ةصرف بضرب

 ترا الق ٠ هلالغا كفو هبرعض نعفكف العب دنع هيف تعفشو هل تقر ىتح

 ذو نم لزنو الإ اهبب قلعتو جطسلا ( ةلدم) ةئوردنم هب طبرق البح دجو
 اع تماقف لفسا ىلا هسفنب ىر مث ةيواه ما هنحت لجأ لهجي وهو رصقلا

 رطلاىلالصو يت انما يشيباسناوببافتس اع دهتقةيرقلا بالك
 رجنفلا علط ىتح ني ىلا ملعي ال وهو ةسمادلا ةليللا كلت يف ريسي قفطو

 هفلو هعساب نرارطملا اعدو بالكلا حبن نم هبتناف ةيرقلا سيئر اما

 -رارطملا نآكو ٠ هنع هكري رطب و نايرفملا بيجي اهف راحو ًارثا هل دجي لف هنع

  لاقف ًارييك باب ملو كويدلا توص معسف ةيرقلا ردحنم يف ابئات نيكسلا
 دره ,كيسنلا رصقلا منا لع بابلا لخد ال ٠ مي رتسال هلخدا : هسفن

 ا كلا وةناب نامل انعلا لذ دت' ىلا ةسفن لس 5 عرشو متغاوهحورتقاضف

 1 دك نبا هلأ لاقاة لن املا ةينرقلا نسر اما ٠ هتدامك ةسيدقلا:لونلا

 شك هريخ كري رطبلا ىكحو ريدلا ىلا هذخامث ؟كببسب انثوبب برخي نايرفملانا
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 ىتح ىرسالا َةاجن لجا نم ةولصلا نمنورتفي ن ىكلناكلا اك و

 فسوي و رونلا دبع ةبقامإلا سوسقلع داليملا ديع ةليل ضبقف م احلا مهباحت
 كدرتف ص تضبق دق ٠ لوقي كري رطبلا ىلا لسراو مهسحو قم

 سودسقلا ىلع دتشاف ٠ هسوسقو ىسع نارطملا قللت ىتح مهقلطا الف مهبذع

 فتاراعملا اكسام ةيرقلا سيئر لخد كلذكو ه اهفو ٠ موي لكم دلجي نآك
 ذخاو نيدرام ىلا اعجرف حبسملا دبع سقلاو ايليا سقلا ليبس ىلفت اناق اك هد

 نارطملا اما ٠ شرغ ةئامسمخو افلا < احلا امهمرغو هتيب يف ىلصي امبنم لك

 ناراعملارشحا غ امهبذميل مداقلل كرب رطبلا !مبلسف هجاج انح نايرلاو ىس
 طب رو طقف لاورسلاوصيمقلا هيلع اكرات هب وث نم هتب عتب رماو هخي ويقل
 د دا ايقلتسسم نارطملا نآك اهفو ٠ داتواب هيلجرو هي.

 هد نر هردص لع هضفن ةرمج غبتلا راص اذاف هخي ويو نويلغلاب ناخ

 لع سلفا نأ ر 1 ناك ع ثيغم نم سيلو ثيغتسيو كبف هداج ىوكي

 ةرمج عيتلا د أص اذاف الا 0 ار صر د رع ةيعوو

 هسبلي و هبمور نم هيلا لسرأ يذلا جاتلاب هريعي ناآكو ىلق ٠ هتبقر لع هض

 (1)هلهاتست يذلا جاتلا اذوه الئاق هسأر لع هسنكيو ا 1

 نم لوالا تنسلا موي نيدرامىلا برهف ةصرف انح ناب رلا دجو كلذ لاخي

 نارفعزلا ريد نجي“ يف هدحو ىسنع نارطملا قب و ٠ موص

 هيواسنرفلاب يريح“ ديسلا رابخأ نع ١
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 ماعلا لصعلا

 :الاىلا 0 نيدرال اتارطم هتييعت -ةفرشلاف يلح ىلا نوطنا ديسلا لو

 أضر يل بصن -- .لالقتسالا نامرف خسن عم كريرطبلل نامرفو هسفنل ة ءارب هلي

 نوطنا ديلا ةرداثم-ىبسع ديسلا ذفني نا هتيصوت -دادغل اشاب

 كريرطبلا لقن --انيتنركلا يلاةي رددكسال ا ىلاءذخا -ةمصاعلا

 ةاحن -رايسلا نبا بره؟ 7 باحر ىلا هيسرك سرطب
 هي زعت --وصوأ دمج هقينوب ىسع ديسلا

 دق همت -اشاي يبعمو دق --نينموملا

 ىلا و ةفاسلا مامضنا و وصوا

 ق رتغا كيلثاكلا

 اعلا
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 ةكهبلا تدروول اح ىلا لضو دق نوطنا نارطملا ناكك اذ ذاو 75

 واسنرفلا لصنقلا علطاو متغاف هقيفر ىسيع نارطملا رابخا ةيوأح نيدرام

 ١١ هعم اهذخاف ةععاملا ىف هتلود ريغس ىلا ةصوت سبك ةلسو فسأتف اهيلع

 ربخادق نيدرام عش ناكو : ةوزج سرطب كري رطبلا ديل اهلسو ةفرشلا ريد
 لعاز د نأ لدا 2 دضاتيم اوبلطو مهثداوح لكب ةتطبغ

 الأ ةير لع ةللطا + اعتاب ابحر هئاقل ىلا جرخ اذهو 6 ٠

 يكيلئاكلا ّلَع فطعت ًادومم ناطلسلا ناب هرشبو ٠ مهل ايعار هوبلط مهنا

 ا] لاقو ٠ ةكلئاكلا ريغ فئاواعلا ةفقاساو ةكراطب نم ملالقتساب ىماو
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 لالقتسالا نامرف لصحتسيإ ةمصاعلا ىلا هلسرت بدبأ لجر ىلا ةجاخ

 ىحا 0 15 كديأتا ةنانلاو انتكري رطبا ةدحاولا نيت ءاربو روك ذ

 نعتساو رفسلاب . لت ةولصملا هذه ءاضقب كنم زدجا لجو اندنع سلو ل

 ىلا هتقول 0000 لودلا ءارقم

 ال مشد ران ىلإ انا ضوتلاو لااا سو را راذا رهش يف ةنيطنطسم

 تدقلا يشحولا دابطضالا رابخا لع لطاو لئئسرلا 0
 لع الضف يلاعلا بابلا لع ىمالاض 0

 ناقاتملا ةايسسإا نم نيكل كلا لراسلا نام رايضا ىف ةعاسسلا 42٠

 0 نم كلذو ىنتي ناك الك نوطنا ديسلا لان ينابر قيفوتب
 هل لاقي ءارزولا دنع هبجو لجر نيبو هنبب ا ةدملا هذه فو ربع

 دباكيو هموصخ دنع سوبحم هنا ةقيفر ىسع نارطملا نع ةثدخ يلفزوا ن

 . اكو اذك

 ألا اوناك نا د تا اوان يلع تبصن دق ةلودلا 2

 ال عمجي و دبتسملا هفلاس اثاب دوادبراحينا 0

 يا ااا زر هتلا : ةي راحكتبالا ةفأ

 رخاوا يف نوطنا نارطملا لان اذه دعب و ٠ كلذب هدعوف هيدبطضم ن

 ةقدصم خسن عبرا يف لالقتسالا نامزف ةيرجم 1؟47 ةنس نم ةجحل

 زكي رايد ىلا ةيناتلاو سلح ىلا ةدحاولا لسراو ٠ يلاعلا بابلا ذي هلم

 تاوهستق ٠ لصوملا ىلا ةعبارلاو فارصلا انح اجاوخلا دي ّلَع نيدرام يلا ةثلاثلا
 لانو ٠ ماع حرف ببس نييكيلثاكلل تناكحف ةروكذملا ةيلحلا تاموكحلا
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 سح ةجارف يو ةسين ةعلخ امعمو نيدرامةينارامل هعساب ةءارب اضيا ناراعملا

 صانق ىلا ةيصوت لئاسر ريفسلا هلس رفسلا لع مزعالو ٠ نامزلا كلذ داع

 "0 مارا قيبشمملازءانفلو ركشلا مدقق دالبلا يف هتلود

 ا عطق نا دعب هنال هللا ماكحا قمل ايو ٠ ريغص

 ملا ةلودلا كاع فيا 7 انا لع دمج مرام

 1 أ تحب ةيازييتكلمالا انس ىل ةتذخاو بكرملا كلذ ةوتج تن تاتيإف

 هم يف ادد نق ف احا انيتركلا يف محلمج يف نوطنا نارطملاو باكرا

 حرغلاب همع لّدب هللا ناريغ ٠ متغاو هرما يف ر اتحاف ناري ود ويبش

 ظرع دق كلاوتفلا لامر نودص للم : ةورح سرطب كريرطبلا ناكو

 ١! دالبلا ترم ةبيرق اهنال بلح يف هتماقا لعحي نا يلوس رلا يسركلا ل

 اطباضملا تقعاش كلذب تايشربالا ريخاو قنسدق ناكو ةفئاطلا مئطوتست

 | ١ سو سا يلم ةفئاطلا ءاحنا لك نم تدراوت

 ل 1 وبكل يوطنلا عظعأب ةزيفك تاوزاشن دعرتوا لوما قنركلا

 7 ٠ رب كقلاج تنال وهو اهلا هلوشح ناكاو مدس + ةنش: بلع ىلا لقتاف
 بلح سريلقا عرش نيحلا كلذ ذنمو (1) ةماعلا سبلي ناك نا دعب ةرم

 -و ٠ اهيلع اليدنم فلي مهضعب ناكو ةريصق تناك امنا ةوسنلقلا لاعتسا

 يدجلا هرم يف ماملا كريرطبلا عمجو٠ تايشربالا رئاس يف ترشتنا بلخ

 يري رطبلا ىمركلا اهب ىتغا ةنيماةمتم او ةهدق أبتك

 باجب ةيالقلا يف ةظوفحلا هتروص نم نابب اذك ١
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 تدرو نارفعزلا لاو , ال كاذذاو نو

 موقعي ةينيطنطسقلا ف 0 ماقا يلوسرلا 0 نيران لأ راخلا

 ديا ًادومم ناطلسلا ناو يهسوقط فالتخلا لع نييقرمثلا نييكيلثاكلا حلاص

 ةاجن يف اومهو نونموملا حرفف ٠ نيدرام ىلا اهتروص تفاو ةءاربب ليكولا اذ
 نالةيظع ٍءريح يف مقو دق رايسلا نبا كل كسلا نادرو : دلع يفسح نافل

 اهتروص تفاوو ةكري رطب ةءارب لصحتسا دق نك ةمصخ مييسملا دبع نارطل
 نا اماف لوزعم كنا لوقي رايسلا نبا ىلا لسرأو ااجسف نيدرام 3 ل

 ةك اوعلل رضحت وا طيسب يبهارك ثبلتوكاوعد سدسب فرص الك انيلا ثعب

 يلاعلا بابلا ىماواب ديوملا كري رطبلا لكو ردنكسا انح يبمدقملا ع

 بربيو وصوا دم رظن تحن ىسع نارطملا كرتي نا رايسلا نبار اهضاذ

 ةصر هَل هده نود متتغاف  ةنايرفم 0 55 ينرصعمةي رق ١

 وصوا دم نم اوسمتلاو 181 ةنس ناسين ١١ تبسسلا موي رب ,دلا ىلا اوبهذ

 اوعجرو شرغ فالا ةعبراب اص هوطعا نا دعب الا ضي مف نآر عملا 00
 0 ءاقلا ةيارحاف ادك بتوقع قت ايليا تيب يف لزنف نارطملاب نيدراأم

 :الئاق خيو ىقيضلان مهل ىرج أم مهيلع صقي ناكو هنمكرعتلل 00

 يف ءانهو ينطاب يف ةحا ارب سحأف يرمو عوسي سي مسا بدنا يتاقيض يف تنك

0 
 هيح 50 دادغب ةبالو 10 32 عدد |مدق مايالا كلت ينو

 [مأح نيدرام ىلا لسرا ريبكلا ديعلا موي يناث يفو نيرحو روصقلا يتيرق ني
 ري زولا امهعبتو اغآ دمحا همسا ىبلح اشاب ىجكنفت ةقفرب اهآ نانيز همسا ًاديدص

200309 



 ,يذ يف ميقم هنأ وصوا دم ىا هيلع ىراضنلا ضرعف ٠ دإبلا:لاوحا بترو
 وطعا املالا مل هللس مف هسوسقو مهنارطم بذع دقو سأنلا جرختسي نارفعزلا

 || بتك ىسيع نارطملاب ىصومري زولا ناك امو شرغ فالا ةعبراب قبو
 .فحو ةلاخدلا بلطو عاطاف ٠ نامالاب هدعي و ةعاطلا ىلا هوعدي وصوا دمع

 بط يسسحو ابعفدف ةقيتولا مفدب هرحاو 50 همرغف ري زولا يدي نيد

 لا هلوصو ىدل هناريغ ٠ لاملا لستي شيواج عم ريدلا ىلا عوجرلاب هل نذا

 د ري هتفول كو ري زولا ربخي شي واجلا بلقناو قتخاو بره ريدلا برق

 ل ا والابن ل باج هلف ماقاو نيدلا تف ننذلا جي لفربدل

 كا أسعب ركب رايد يللاو انآ بويا هعبتو داذغب ىلا 1 أسغب هجوتو هباحصا

 .ركملاوبراه وصوا ًادمحيو لوزعم مهكر ي رطب نا ةبقاعيلا ىأر املف ٠ ًاضيا
 5و نيعب رالا ةعي مل اوحتفو مدنع مثولبقي نا نيبكيلثاكلا نم اوسقتلا ممدض

 وباجاف ::: هداش سأيلا اجاولاو نمرالا ينارطمو ىسع نارطملا روضحي كلذ

 59 متفذح اذا ينعا كتي نم ناوئزلا متيقن اذا الا ؟ديعاوج انل ةقث ال ترا

 داف ٠ ةعباتتم سيدادقلا متلمجو ينامورلا ربل ممتعضخو ةعدبلا ةما ةعبسلا

 مسيع نارطملا ىلا مرباكاو مهسوسق لبا مايا ةرشع دعب و ٠ طرش ام لك

 0 ا ايرتات لت كف + .لافتحاب نيعبرالا ةعد ىلا .ةسوسف عم هوذخاو

 ادسجلا ديعو سدقالا ثولاثلا ديعو دوعصلا ديع اوديعو بابلا دنع هوعضي

 ةيبح ةلدابم سئانكلا ىلا ددرتت فئاوطلا تناك
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 عسانا لصعلا

 فاصوا--ني."داضملاعدر--|هنفد ملم -- ينب يركلادبعساهشلاو لصوملا فقساأ ةافو ٠4"

 موصخلاا ءاير فشك  هنع اباون هتماقا -لصولل ىسع ديسلا نييعت - لقتنملا فةسا

 ةيايجب لصوملا كاح دعو -لالقتسالانامرف ةءارقو ةوكلقلا سبل ةلفح

 ربل م ل
 مواظلل نايعالا ةدجن--ىسيع ديسلا لتق يف يعس داش

 دكملا ناهس سر كرام اك شور دينو كذاك
 كيلا 535 ده ةفدنكلا تانج

 ثي ءاددها ير راق ىف

 نيدرادم يحاوض

 نيرورسسمنوبيلصوملا ناك اهدي ابسفن 1851 ةنسزمناسبن زهش ينو 4
 ةاجخلا نم بيصاف اهيحاوضو لصوملا يف رفصالا ءاوهلا رهظ لالقتسالا نامرف

 موي ف نييكيلثاكلا نكر يب يركلا دبع سامثلاو اناحوي ل ئاخيم فقسال
 ارم ةاكب بعشلا امهاكبف ٠ شاحلا اثالثلا موي ايفوتو نيناءشلا دحا موي دحا

 دارض الاذدحا انا انحمهمواق ةرهاطلا ةعب لخادربقلا اعوفدور نا اركز

 يضقو ةنتفلا ارمنف هيساوق ذفنا ريا اذه مك احلا غلب املف هباصصا نم رفن
 هاش اك ة نفد

 هنامز ىضتقم سح [حيصف اظعاوو ايتوهال ماع ىفوتملا فتسالا ناكو

 هراشب فقسالا رفغتسا موي هللدت د رع 6 كلا نك عروب هل اكو

 ًاملوم سفطلا أبحم ةينايرسلا ناحلالاب اريبخ توصلا ميحر ناكو بعشلا رضحم
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 ةشلا ليج نم هوسدتتقا اوناك ام ب”ذهو ةسمامش بترف ةيعيبلا مدخلا ماظتناب

 - ىلع هتبوجا رم نيبت 5 باوجلا هاطعا يف ًاًقذاح قطنملا عير ناكو

 شو نيتعيبطلاب داقتعالا امهيف موا نيتللا نيتحن اللا نمو ”قاشملا َنايرْثْلا

 ندع ةلغفل ىنعمو ابأبلا قولا أم سموط

 ا ل ل وم عم راج عتق نا عت خانألا ووو

 هءدملا دحا عمسف .ةبدام موي رضح هنا كلذو ٠ زبخ ةرسك ببسس موقلا

 ذاف فناميالا تئطو كلا رظنا هلوقب زبخ ةرسك ساد هنال هبحاص خبوي
 77 لات التاق ادلا كد: رتل ةطلكلا ةزتنك" قيارف ةصرفلا هذه قروخلا

 ءصل|نامالا ىنعم مهمبهي عرض هيلع هور ذأو كلذموقلا برغتسا الف 4 ءالوه

 1 3 ل ' 00 5
 ةعصتماف ٠ ركاذل ههاو للا كشي داز وهف زيجلا اماو : لاق ىت> هطئارشو

 00 فب نييلضوأ الا بدك كريزظبلل ليئاغيم فقسآلا ين ذنمو
 هطو ظوفحم ىسع سوبروغي رغ ديسلا مهيلع ضرعيو مهيزعي 181 ةنس
 11 ىيواةساسلا لصق تانشلاو 20 هَل 0 هنا ام مهيلع ايعار

 هنا ديسلا مهسأرتي نا اورث | مهضعب نال هلوبق ىلع لصوملا بعش عجم مف

 اطلا اذه غي مجوقبس نيدرام ىلاها نأ كريرطبلا مهف رعامف . يرو

 لا مجري !فلاح همودق نورظتني اوناكو ٠ يسيع ديسلا ل وبق لعاوقفتا
 مشن ؟و ا ىنف دعب نع مهسوسي ىست ديسلا قفطف ٠ هرغس نه نوطنا

 اقعسالا نامرف رودصب هرشملا لام يصر ال اي !اةاهتكإ ام ةنسسا] وألا
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 ضيا هرشإو * لصوملا مساب يتلا ةخحشلا هيلا ريس هنا هربخاو دادغب يف هلبجست
 اهدع.ىتلا ةنسلا ينو :نيرهلا نيب ام كيلئاك ةرايزا كريرطبلا ديسلا مودق لما
 علا نا نايس عارم عم ةسدقملا توي زلا ةيلصوملا هةيشربا ىلا لسر

 ةرهاطلا ةئروح حت هنع ايئان يدنق فسوي يروج لا ىعو اهئانبا دحا مهرب

 اموت رام ة هنرو> ف كارد ركل دع يروخلا

 دولا تفوت وصخ ةقلا سنو ءاج كاذ ذا سول كراثاك ا

 51 00 و شوقرق بتك ا 20000 ىيسقلا اذه

 السا هل ةلاسوب 5 رهظ مك ين يركلا دبع : ديعا اتلاو ليئاخيم للا ةأفو

 لصوملا ىلا اهذفناف اهيلع ىسع نرارطملا رثعف سايلا نايرفملا ىلا نيدرام ىل

 انودع يب 2 ركل دبع سامثلا ناب عرشبا » نأ أم اهيف بنتك ادلب سلا نآكو

 دقل » هيلا نايرفملا باوج ناكو «مهتعامج تختراو كله جنرفلا ةعامج 00

 رضحو (1) « يدنق نبا يروخلا فصقب انرشبت كنا لمالاو كتراشب انحرف

 ةرعاظملا ءانثا اهيفو موصرب ومعن اجاوخلا ت تيبيف ةبدأم ادلب سلاو يروخلا اذه

 32 ١ ةوادعلا ةنسقك ادلب سلا فدسوي ىروحا باع ةلداملا ةدوللا

 ههكرتو اطخاس يروخلا فرصناف نووعدملا اهأرقف نيتلاسرلا رهظا هئاير

 نيرئاح نيلجخ
 نولداتي نايرسلاونمرالا نيدرام كيلثاك ناك كالذ لالخ ينو “4

 ديسلا لان امل هنا كاذو ةرم لوال ةوسنلقلا لاهتسا ةبسانمب يناهتلاو حارفالا

 كيلثاكلا نم قدزلا ةمل لطباو هيلعرصتنا ىلنم يدنق نبا لع نايرفملا دقحأدي ١
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 جلا دوم ناطلسلا مك نم كيلثاكلا مورلا كري رطب مولظم كم
 < و ةمساأا يف ماقملا ناجيارو: نوطنا ديسلا ىعس : اهلارعتسا ىف هسريلقال

 ؛ا نايرسلاو نمرالل نامرف لاصمتسا يف تاميرب مساب قرشملا كيلثاك نع

 ١ ةنس اهلاعشسا غي عرش دق سرطب كريرطبلا ناكو ةوسنلقلا لاعتسال

 ا للا ادف  :ضرالا ةاماؤ تار اشالا تشن 6. ناس نيريلقا كلذكو

 دمحا جاحلا دي يلا نيدرام ىلا مهتامرف لصوو كوجنربلا هل ليق ةوسنلقلا

 هلا دليلا نايعا روضحي هئارق بغو 1١*18 ةنس لوالا نوناك ؟؟ ىف اهكاح

 يكمل 250 ذملا ةوسكلا سوسقلاو هبا مأهربا ديسلاو ميقاوي ديسلا

 ةيرادخوجلاو دونجلا نم بكوب نيفوفحم

 ب ىلع نم يداروييب ًادي'وم دادغب نم يفاو دق لالقتسالا نامرف ناكو

 ! ديلا سيلأف يدلرويبلا نامرفلا يرق” نمرالا فارصنا دعبف ٠ اهيلاو

 هسفن بكوملاب افوذحمو اعيشم نيمب رالا ةعبب ىلا داعو "ةجارف
 .ذلا تاوغالا ةفش لصأتسي نا نامزل اذه يف دوم ناطلسلا داراو

 1 ا يدراإ اح بصنغ ةكلملا ءاحنا يف نيدرقملا هي راجكتبالا ل لاق

 دك اف تاغوطلا مهلا تهجو نم اناكو رادقريب ىجنا اشاب دم لصوللو كيب
 اثاع كرت ةيساظنلا دونجلاب هبصنم ىلا اشاب دمحم هجوت الو ٠ نولطنلاو ةرتسلاب

 اغا ديبسلاب لييزلل ةاضواف فاسو اهتايعا نمت ىصتسم ةراظن تحت بلح في

 صوملا ىلا هلوصو ذنمو هدعوف هتيامح تحن هلعجي نا لصوملا نارطم ظوفح
 الو هححاصت مهصختساف دغب_تأي ا هنا هبعش ءأنبا نم مف نارطملا نع لاس

 نايلف فسوي نب سرطب اجاوؤلا
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 ةبقاعيلا نيب تئدح ةنتف ربخ هغلب نيدراميف هكحن أدب ذنف كب ناعاما

 ها ةنس يناثلا نيرشت 1 يف هسيخ نايرفملا نم تأدب اهنا لع

 دقو لاملا يف اعماط نايرفملا هافلا اأو ٠ هليبس قلطاو سايكا ةرشع همرغ ماي

 حجت نيكلئاكلا دعاس هنال هداش سايلا اجاوجلاب لكتتلا البق لواح

 هع لاو ا لا ةءانااسا ه عا

 باه يف هلتقم متو هلاومأ بيتو محلا هدانا

 كري .راعبلا عمقفتاو نارفعزلاريد ىلا بهذ ماحلادنع ةلاد هل تلصح الف
 نيدرام ىلا تار 36[ هب درتسي الام عمجي نا ل

 ىسيع' نارطلاو ةعيبلا هءاسي نا ىلَع احل اهمدقو اسيك نيسمخو ةئام عمف
 متغاف نسما نارطل ةيشلا كلش نا متع امو ٠ مديبب نا ءاجر هسوسقر

 اغا ىطصم هعماو نايعالا دحا 0 سلا بحصتسا مث فاخر

 اههتيامحي اثيغتسم همصخ نم الظنسم ةيواكّشملا ريك ير سلا وباو خيشل
 ٠ هاش اميح ةولصلا ةماقا يف هصخرب كاملا متخ هيلع أمق 0

 مهنكل 5 هس با 79 ذنم لرمهرالا ةعيب ىلا ددرتلا ىلا نآيرم دلا داع

 نا رطل جاتحاو ميكو با لَو ةيواكشلا ىلع سليكأ ةسخ ارضآ, نااورطت

 لطربو وا اس هك

 نم عجر دقيفايلحلاب فورعملا جاحلا بوقعي نارطملا ناك ءانثالا كلت ينو
 ةرشع سمح ادعام هتيعر سعش كلذكو ةسدقلا ةلايدلا حور هيف خسرو نان

 ادعاسم ناكو قشمد ىلم يرصلا اسئاب م .هربا ىلوتسا الف ةببوةعي تبقب هلأ

 .فارطملا رثا ىلعو ٠ روبج ةليبق نم اير الخ امج اركلثكت نييكيلثاك
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 لقت سرطي كريرطبا نا هغلب الف اضيا.راقث'ىتم. نارطملا كلدكت توقعي

 ٠ ةنس نم يناثلا نيرشت فصتتم يف هيلا هسوسق نم نينثاب ىغم بلح
 ا نار لا سرق روسو ناكماكلا هرفبو ىيلثاكلا ناعالا روف قو

 اتخالا ةضاير اولخد ثسح ةيرزاعلا ريد ىلا 000

 راحيصاو هلها رشبي لصوملا ىلا ىتم نارطملا بتكو ٠ ماع فارتعاب اهومتخو

 ميلكا ع لا قاف كبلاىا آو هاا ميو

 1 ف راي لقتناف سايلا نايرفملا ابسالو ةبقاعيلا متغاو : لصوملاو نيدرام

 والو ةناطلسلا نيمارغلل .ةمرح همالك ىلا تفتلي ف هموصخ ىلع أملاو جيمي

 عا ةياوكلا وا روصقلا ىلاها ىرا كانه وهو هغلبو نييكيلثاكلل ىتلا ةيالولا

 رغملا غ ىلع ةوالعو: مداشر ال نيهاكك للبسرا قندعتقارطلل ناو كلغكلاب

 نيا القي اقنلا نقلا مما ءانثا,-الاذر ندكك ةئام هك بولي هنمللل
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 رمسماعلا لصعلا

 نيدرام ىلا هبايا هل اناعسا مهعمج - طبقلل اًنارطم هتماسر- نوطنا ديسلا حرف ٠
 نيدرام يف اًرود هارش -نيع.دنك همالتسإ 0 ىوتف عم هتءارب ةوالت

 لع ارا كلا ابيف لعملا ةرههش --ةسردملاو ىنكسلاو ةولصلل ركب رايدو
 راهسلا نيا ءايتسا ؟١6 # ةءدخل شوقرق نم سسق .ءاعدتسا

 ليكدتلاو نيديسلا لتق ىلع ةرماوم  يملظ كح  هتياكش
 ىلا ىسع كيلا تره 5 ةريقملا نع مهعنم 5 امهيعشب

 لفل شل هسا يو انما 4 ا
 هثبغر زاجناب هدعو -- كلذ سئرلا ناسحتسا

 همصخ هليحخم - كلذ هضفر:

 هللا لوح فيكو يريحعم نولمنا نارطألا ىرج ام ىرن نا يفب 4
 ماب 025 1 لا ا 5 حرف ىلا همف
 ةدم تضقنا الف : وعم وسوم همماو كانه ابلضنق ىلا هك ذراملا اسنرف ةلود

 ةدلبلا لغد هتقفربو نوطنا ديسلا ىلا هنا جرت روكذملا لصنتلا ذفنا انيتنركل
 ىلا ىغم حارتسا نا دعب و الوا نييسيسنرفلا ءابالا ريد ىلا بهذو ًاسرف 0

 ةرهاقلا ىلا مايا دعب بهذ يبصر عع هل كشي لصبقلا ةراير

 50 7 نم مهلع طبه كالم هناك حرفب ن وكيلثاكلا طبقلا هلبقتسا

 رهشأ لبق يفو“ نآك موفقسا نآل كلذو بوقعي نب فسوي هناك رش ةئقأن

 همسري نم هدنع نكي لو هل افلخ مركلا داج سرودواث هل لاقي الجر اوبختنا
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 انوا ناكو ةبشانلا برحلا بيسب رخا داب ىلا رفسلا جو 8

 ءف كلذأو ٠ ' مهيمحب عاق سالو م نوقاشملا كتفي نا نوفاخي سعش

 ا. الا ا

 ةيفقسالا ةحرد موبختنم 0 نا ينايرسلا نارطألا نذأي نا هنسف تويستلب

 ذايرسلا سقطلا ىلع سرودوأت ةماسر تقو ملائرس ىلا رابحالا ربح باجاف
 ةيكيلتاك ةماسر مث رج م ةريثك راصعا ذنم هنال ابظع احرف بعششلا حرف

 ةيض ىلع اوعلطاو نوطنا ديسلا رايدلا كالت يف نونموملا فرعالو اذه
 1 نم ايلسراف شرغ كلا شعب ةسخج هل اوممج هيلع ةكارتملا نويدلا لجا. نم
 ةرهاقلا يف نوطنا ديسلا ماقتساو ٠ نويدلا باب را ىلع (جررف نيدياش لا
 لاو 18** ةنس ناريزح رهش يف باح مدقف حلصلاب ةبراحلا تمتخ نا
 ا رانمت نركلوا نيدراما ىلإ هع فرشتي نا لما دقو كريرطبلا ديسلاب

 ا 00 نيا ايدل وجد« ناك و هادختو اهللا عنوطنا:ديسلا نؤاسف :هتليرغ

 معنا يتلا ةجارفلا ًاسبال ناكو تاونس عبراو خت اهنع هبايغ دعب ينعا لوالا

 لا ينو ٠ بلح يف اهلا هتسا ىرج ىتلا ةوسنلقلا هسأرب و هيلع دوم ناطلسلا

 هبب ناطلسلا هحنم اهب يتلا هتدارب هلمسو عاملا ناويد ىلا بهذ هلوصول ثلاث
 .ءأو لالقتسالانامرفو ةءاربلا تيلتف ينوعث ةسيدقلا ةعيبو ًاديهشنيعبرالا
 ءاوقلاو رادنزحلاب أب ويعم عجرو ٠ كلذ يف يفاقلا نم امالعاو ىوتف ناراملا

 اوعجرو نيتسينكلا هوملسف تاوغالاو

 0 د ك١ هن ف نديم سلو, ناني لالا ةعئإا ف عصر قطف
 رود ثالث نوطنا ديمنلا ىرتشاو 4*1. ةعنم ينافلا نيرششت رهش لوا ذنم
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 نيدرام يف ًاراد ىرتشا اهسفن ةياغللو ٠ ها رزيح دعب اهديشي ل ركيرايد

 .كل كو راسا ترا لا سو راي را عر
 ص 002 سامثلا مدصق دق نم وتةسرادملا عبارلاو نومانلا نلامعسال قلاقلاو

 اهيل © يلا المف اد اص نايدشلا نب ناهلس سلا نب يركش نب

 ًارويغ انيد ناكو لصوملاب هلها تيب يف هبحن ىضَق نا ىلا هرمع لوط 'الوتب محمل

 ةنراطمو ةنقاسا مهنم ماقف اهتاهجو نيدرام سريلقا نم 4 هيلع ًارقو أبابم

 ه.نقد رمحا ىتمو يشاب راعم انحويو يخرج ليئافورو سوف رع سبلبف لثم

 سوسقلا نم نوطنا ديسلل نيدعاسملا ددع لق املو ٠ مجريغو شرم شرك مارفاو
 اي ل ل ا

 يشوقرقلا شبح نوطناسقلا مدقتسي 4*18 ةنس رايا ؟9يفلصوملا ىلا بتك

 ىتم .سملا سلوب نب اموت سقلاهيلا هجوف يلصوملاريزارز فسوي سقلاو
 يي ةريسي دم هي هيلا ىلا ىتح ريبدنلا اذهب هيعاسم تحجش يشوقرقل

 ةبقاعيلا نم ةلئاع نوعب رار

 لع هئاليثساو .ىروطتا .ديسلا رفظ نم ءاتسا رابسلا نبا ناكو 4١

 97 دقن .يضغلا. رارشو وصوا دمج ةقفرب نيدرام ىلا لقاف نيتسنكل

 اودري ترا لع الام اسيك نيثإلث مهيلع عزوو تاوغإلاو مالا هجاوف هيي
 اود دهنلا سو ٠ هودعوف نوطناو ىسيع نينارطملا اولتقي و هيلا نيتسينكل
 منقل تانيبب ىقاو عافج ىوقا هسفن نع مفادف كريرطبلا ءازاب ةكاحلا ىلا نارام
 ثرالا قي رطب هاوس نيتسينكلا يف نييكيلثاكلا 0 ىعمخ يدعتب ةراجمل
 يضاقلاو يتفملا هقفاو ىتح ةءاربلا.يف يتلا ةناطلسلا وءاو نماوالا ةوقب وا مثدادجا نم
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 101 إلا لجأ نم ناراتملا قحب لطأو كري رطبلا دم تأ كللذ عمو

 0 كلا بتاقم هلسوا ةجارف انبال كريرطللا فرك كاخلا هضبق

 يجلب مصخلا دعو امئاو ةءاربلاو نامرفال ةمرح نيناراعملا لتقي نا رسجي

 2م ين نفدلا نم نييكيلثاكلا عنمو للملا ممجي كريراعبلا ذخاو ٠ ارم كلذ
 ةم يف هنفد عنم و مدحا تام هناف ٠ كلذ ببسب رارضا مل تثدخ نايرسلا

 كو ةعلقلا نم ىلا اوقيسف مهقوقح نع هم دالوا مفادف ىف وعم ةسيدقلا

 أميلا هحرج رخآآو ٠ ةيدلا مفد ”ىلعو مهتدشا : لوقي اهريما ىلا كريرطبلا

 11 ل1 يقر امل زيلاو كاي لع كتم هب رام, لع ماوعت مفر اللف

 رثرغ ةئامسم مارغتو حورحلا فاهن نامضلا يلعو يوصخ نشا هل لوقي
 لا ماوعلا نم هريغو شرغ يفلا ميسم دبع سلا مارغت والا نبا ةءاعسو انه

 ١ وع راطلاو نيك اناكلا 'رازمتا نيلسملا نيب.ةنبف: كلذ تدعو شرق

 هلكلا ةسنك طبضي نا ةملقلا ريما كيب ىلع نقل رايسلانبا نا اذه لع دزو

 نوطنا نارطملا فاحانلاو -.:نئرغ فلاب اهودقف:نامزف نودب اينا احن

 ةسينك يف لي لو توييلا دحا يف لزتعاف هسفن
 رهف ةسسدب |علتق ُُس ارنا تاؤغإلاو مالا فنرا نيناراعملا غلب

 ه داهيطضالا نم هللأ ١ 5*8 ةئسس مسندلا 6 حابص نيدرام نم ىسع نارطملا

 زب وهو نويعلا نع نوطنا ديسلا ىراوتو ٠ ةسدقملا يئارالا ةرايز ُُط 0

 :حاتبب ىف ىفتخاو ةيواكشملا هئاقدصا نم اينازوت 30 هتاي> اغلا

 موي نيعبرا ةدم

 0 ١ ةعلقلا ريما كب ىلعب ذولي نا هل رطخ أرتتسم ةماقالا ٌمسالش 745
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 اميإ

 الف ةملقلا ىلا دعصو ديعس نب ىبسوا هعما امداخ صصتمساو هيلع ني مال

 هفطالو هت ءارج نم يجتاو هنماو هلال قرف هيمدق ىلع ىدارت ريمالا لع لخد

 يتبامحب تذأ "كلا :قرتكلو كلت ىف "عدل رب كل رطل نإ ؟ هل لاف ع

 سمتلا يتتريخ اذا : نارطملا هباجاف ٠ تئش اذا هلتقب كدعا يوفع نع الضفن

 نا اما :.نارطملا لاق ٠ هزجني هنا يظعلا هب مسقاو وه امو لاي

 كتداعسنمسلطاالف انا اماو ٠هتمذ ةعيرش قفاوي اذبف ىلتق يف ىعس كريرطبل

 0 ل ار

 عجراو هدب ليبقث مم ةوبقلاو نويلغلا هل مدقاف : هتمدخب يالا

 : ائعيشسقلا ال اذه ادعامو ٠ ينم ربكا هنال هل ًاريقوت ىندالا مضوملا يف سلجاف

 متخوا<ب هبعش ىذا وكري رطبلا اذا يلا ساسدلا لكب هركذو كب ىلع لهذنا

 يرجا نرا ديرا ينال ةصرفلا ترضح دق ذا كراثب ذخا نا ىنلأسا ٠ الان

 00 لا ل ل ةناث نارطملا ىمارتف ءاشت 5

 فعاضت دقو مسقلا لجا نم ريمالا يضرف ٠ يمث نم جرخ امم رثكا كتداعم
 ٠ كتيعدتسا ةجاحلا تعد ىتمو ٠ فئاخ ريغ نالا فرصنا هل لاقف هل هدر

 يلع هب بهذ دغلا ينو ٠ هللا ارك اش يسول نولعنا تيب يف ماقاف لزنو هركشن

 نارطملااونم اذ ىرجامب مهثدحوت ا وغالا ةيقبو كلب ىج ىجاح ىلاو ماجلا ىلا كيب

 يتحار : مكتمالس "لوا نللطا ينا : لاقف ءاش امبم للطي نا هل اوصخرر

 نم هعش ينو هيف ةيصوت مهيلا تدرو دق نا هوربخاو هونمطف . يبعش ةحارر

 هلل ركشو هعور نكسف داذغب يللاو اشأب ىلع ند

 ىلا لبقاف دوعوملا لاملب هبناطي كري رطبلا ىلا كيب ىلع لسرا اذه دعبو
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 ا لا دا تاما ثالتاوحن تلاط ةلضوافم دع و كو ةلقلل

 ويدلا رخآ: ىف سلجو نويلغلا هل. مادقو ك ريرظبلا دي لّآقرضح الث نوطنل»

 لف ,نوماب انل لع الو نولسم اننا : لوقي قفطو ك ريرطبلا ىلا ريالا تغتااف

 للم كلنال كبهذم نم.قحا نارطملا اذه بهذم نا مويلا تق ىكلو

 و ٠٠ تيأر 5 كتمدخب فوقولا:بلط وهو ٠ هيلا نيمتما لقؤ هلتق ئنم
 وقتا. برقا وفعلا نا وهو انثآرق يف درو نارطملا مالكل تقاوم امالكركما

 هتان. نسحو .هاوقث لع نارطلا لمعو كتان موس يلع ىللد مكممف هيلعو

 0 نيلسر || ال رة ادا رطيلا فرصناو

 يثوقرعلا يترزانح سملاو حيسملا دبع سملاو وه هيف سادقلا 2
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 رمتع (ىوامك ١ لصقلا

 عاهجا ةمهساعلاف ةيمورف ميلشرو ا ىلا هجم - باحب ىسع ديسلل ثدح ام ب ا

 .ديدنلا لين - موصخلا لذخ .- قوزلا هبلط - اميركا

 ةوسنلقلاب لصوملا ىلا هلوصو --طوب رخ برقبةل ثدح ام بيج -- :ءارب.ىسيع
 نبا توم "41 - اهريغو للا ةيوخا هؤاشنا - دادضالاءا زهتسا

 نماوا هلاصتسإ تلا نيكلناكلا هفئي سس دع فل تح رابلا

 هجاعزا--هعوجر -ىسع نارطملا هجاعزا - ةربقملا طيضل

 هيخأ مماادخجمو أشاب يددكب: محب ::يريحعم

 2 تار يارا سارا دعا احا
 + كن نر ب تورطت نجلا

 دعدفكب فينعت ةلاسر ©

 ةراسكلا هضي وعت
 هءانختساو

 طجهعهههلسلمس

 هب بحر لح ىلا هلوضو 1 هناف ىسع ديسلا نم ناك .امامأ 55

 ٠ .حارتسا ىتح اناءز. هدنع ماقاف هتمالسو هتاجن لع هأنهو هقتاعو كريوط
 مههعار مودقب .بعشلاو .بئانلا يروخلا .ربخي لصوملا ىلا كرب رطبلا بتك
 . :ىلعإ ناوطملا نا ديب, ىلوسرلا دصاقلا يربك ردد كلا سرظب ديسلا ةق
 زفسلا موري هنا كوي رط

 كري رطبلا.مم ًاموي ىتدمتي ىبسع ديسلا ناك اهب هنا ةاقثلا نطعب ىورو

 زرت 00 نييقرشلا .ةداع.بسح ابكر ابي .ةئقل .هنم :ىللطت ةأرسا تاس
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 ,ىلا بز لاا لوقي وهو لوسرا) هعفدو ماملعلا نمت ليلق يلع ىلصف أدلو ظ

 70 1121 ردوا ىف ان رمال تطلقاو كلاحلا ريد او اهدا رج امضعانا

 ١ 1 مييلشروا نلازفا اراعملا حو هتسادق نم ةيآ كلذ سانلا ذختافريلا

 00 ابابلا ىلا قلطناو ةيمور ىلا نعظ مم 3 ناري زح

 .أق أملك نامجرت ةطساوب هنم معمو هبناجي هسلجاو هقئاعو هب سحرف رشع

 اه لأمن دق مترسحتلو ءادعهلا| سفنت سدقالا بالا نو دابطضالا نم

 000 عما | م رتسسقلاب ىنتكاف هماقم قيلت بايشب هل ر ءاو ةسفن

 ذعتساةسورب مايالا كلت فا لاذ !ننا اسف تاجا هتعانق

 رد روص عم اهتيوخا نيناوق نم ةفسن هدنع زرحاف ال دّعتلا ىسيع نارطملا
 ا ةينيطءطسقلا ىلا رفشلا :"دعتساو. هتيشربا يف نيتداعلا ىرحيل سيلصلا

 رام ىلا نشك هقئاري سيسق ىلا ج اتم ناكأملو ٠ ةناطلس ّمءاربب هتينارطم

 ' ةئماعلا 1 نامت عا ذ راملا يشوقرقلا اموت سقلا مدقتسي

 ديلا باودب بهذي رافسالاب ًاريبخ ايرطط هتيسوسق لبق ناك س يسقلا اذه
 55 قاكورلأ ربللا لل هركش عفر رفسال نارطملا ب هات 6

 ا لح ةينيطنطسقلا ىلا غلب نا الو ناويدلا باب يلا فطلو وح لكب

 اسما امهنال يلاعلا بابلا يف نيف رصلا يكالوقينو ىاطسق تاجاوخلا راد

 هعمأب ّةءاربلا لاصحتسا يف أيعسف نايرسلل
 طضم نيدرام تناك ةتءارب رظتني ةعصاعلا يف ىسع نارطملا ناك اهببو

 لا اوتطحمو اوصع مهنال مهعابتاو كيب ىلعو كيب د يجاح تاوغالا سغشب

 - امثاب دممم ىلاو دادغب يللاو اشاب نطصم ىلا مظعالا ردصلا عواف : ةعلقلا
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 تادبو مهيلع مثركاسعب اوعمتجي نا ركب رايد يللاو اشأب ديشر دمسو لصوملا
 ةاصعلا ةعاطب تّعح ىح 18*> ةنس لوليا ىف برحلا

 نويكيلثاكلا ىلا لصوملا ىلا ةنتفلا كلت ءانثا برهف سايلا نأيرفملا فاخو

 اشاب دمع لدكو ايبكلا ناويد يف مهقياضو قدزلا قوقحي مهبلاطي عرشو عارالب

 الو انم تسلا :نيلئاق هتبلط مبمصخ لع اوركناو لالقتسالا نامرف اورهظاف

 يأت ناطلسلا ر ١" كوت نواف ناراعمو اكل. رعب اي تلحس

 لااا نس هعالا انعال أقاش اهنم مهدرط ةسنكلا ىلا هعوجر دنع هك

 مفديل افابم اوعفدي نا مهعصنو نييكيلئاكلا ايبكلا ىعدتساف «ةيئاسو يكل ١
 ٠ قباسلاك ةيموي ةبوانمب عيبل | يف قحلا مل ىرجا هبلط اوّدا الث ىنع مع

 سقلاو كريم مركلا دبع يروخلاو ىدنق فسوي يروخلا لصوملا 2 ناكو

 ليئاربجس قلاو ريزارز سايلا نبفسوي سفلاو يلقدنف سايلا يمدقملا نبا نامت

 ىلع معشحي و مهيزعب مهلا سرطب كريراعبلا 1 متاص ةمن سفلا نبا

 ْ )١( ةعاربشلا

 ةكلملا ةعصاع يف رهشا ةدع هراظتنا دعب هناف 5-5 نارطملا نم نك ام اما

 ةيىيس٠ ) !؟هه ةنس دومحم ناطلسلا عيقوتب ة >2 قاما رماوالا تردص

 ىثوقرقلا اموت سمل ةيعو رفاسونيدسحملاو هللا كش هتقولو احرف اهلبستف ( | م

 «يبنل وه اهفو راتخاف ثأر دلا نم هديب ام لق طوب رخ موخم زواحت# نا لبقو

 وهو برلا ىلع كمه ىقلا : نا لترملا مالك ًاددرم ءارذعلا رع ثيغتسيو هللا

 فوقولا ىلع باكرلا باود تامحو ههجوي تماق ةديدش ةفصاعب اذاو : كلوعي

 ةفرشلايف ةظوفحلا مهتلاسر يف مءاعساو مجربخانأرق ١
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 4 هنضحيف عقو ءيشب ةعب وزلا ءانثا نارطملا سحاو : )١( يوازلا لاق .
  دجوف َهدقعلا لح ةفصاعلا تدده الكل يدنمب ةزورصم ريناندةنوشخ سج

 « قفني قفطف ةريل اهل لاقي ةديدج ةكس اهنا هل ليق بهذ ةعطق نيرشعو
 هللا ارك اش هتاجاح يف

 دق هئاقل ىلا عشلاو سوريلقالا جرخ لصوملا ىلا همودق ىدلو

 ةقاهثواسن تمرام ًاريثكو ءازهتساةلع دادضالل تناكك : ةعبرم ةوسنلف انسبال

 ةماعلا سدل ىلا مج >- ري نا رطضأف (؟) حواسلا نم هيلع

 ركاو هب بحرف اشاب دمحل هتءارب مدق 5 نارللا لوصول يناثلا مويلا يفو
 ألا نم ىلوالا ةعججلا موي يفو ٠ ةجاحلا ىدل ةدعاسملاب هدعو اهلج نا دعبو

 ٍلصوملا اهبذعتساف ةرملوال بيلصلا برد ةدابع هسفنب نارطملا ىرجاريبكلا

 ثم ريبكلا مودصلا نم ةعمج موي لك اهنورضحي اوذخاف مهاوسو نيبكيلثاكن م

 :رازحا ةيوخأ ىونم البق تادابعلا نم لضوملا سن انك يف نكت مو ةدابعو
 لهل فيس ًاروشنمب ىشع نارطملا ردصاق *نادلكلاو نايرسلا دتع:ةارذملا

 هوخالل ماقأو : ريثك قلخ اهيف كرتشاف اهضوع سند الب مر لبحلا ةيؤخا

 ورعملا غابضلا يندَقف شجنرج نب سائلا ساهشلاو اسيئر شبح نوطنا نقل
 امانا ىلا ةياوشالا مده رشتنت تلاز.اف.«: انواع: لش نياب

 د رايد د سجرج كري رظبلا يفوت كلذ لالخ ينو "44

 1 أ

 راملا ىسيع نارطم : نلقي نهتمعم اهنأ اهتاراج ضغب نع ةرصاعم زوجت تكح ١"
 :وومعلا جات ةكئدلاب ندري نورق ةعب را هتكلند

536 



 ءاهدو ديك اذ تراكو ٠ هل اقلخ ركتع سايلا ناي رفملا بصنأو 1885 ةئ

 : مهيلع هدقح ةدش كيس لوقي سانلا هعمس يتح دس تاريخ

 اوتومه توماو يفيسب نءطاف ينطب جنرفلا ءالوه جلي نا ينيطعي نم ير

 ةنايدلا لصأتسي نإ ىونو ةببهذملا هتريغ تفعاضت اكريرطب حضا ايف ٠ يب
 ا

 ا لا طا ا فول ل لل

 ٠ هةر | 81 ةنس نارفعزلا ريد ىلا هعوجر ىدل

 0 انيدخ كيران ار اذار كني رة دفع نا كل رطل انك مارال

 ىلا لذغي تا ىار : هبر ام لجا نم هفلاخي نا نيدرام ملاح اغا نامع رسم
 دمج ىلع هت ءارب ضرع هلوصو ىدلو ٠ ىسسع نارطملا جعزي هلعل الوا لصول
 ةيدأت ص مهماغرا يف هدعاسيو سنانكلا نم نيكلناكلا درطي نا هلاسو اش

 هل اوزيظاف ةءفارلل هبعش رباكأ نم ًارفنو ىسع نارطملا كالا اعدف ٠ قدز
 انالوم :را : كريرطبلل لاق تئرقالف ٠ نارطملا ةءاربو لالقتسالا نامر

 ىلانيبتملا للاطف اهنم ةلقتسم اهلعجو كتسائر نم ةعاجلا هذه لضف ناطلسأ

 أما ٠ مهيلع كل قح الف ءالوه اماو مهب دّواو كدعاسا كوصع اذاف كتعال

 ياقثاوالوذخم فرصناف همامانم هدرطف ييصي عرشو مالكلا رثكاف كريرطب

 ل ا ل هل دي دج ماح اه 5000000

 اذه : هنع لرفر اكرم اهم مح نات هلال نولعنا نارطملا ىلع هبضغ غرف

 ايادهلاب وخسي قةطو هلتقب الا يليلغ دربب الف يبلق يف ىننمط يذلا رامسملاوب

 ةيسنكلا: ةديئالاو ةعتمالا عابف رسج- مثارد ىلاجاتحا الو :هولتقيل نيلسملا ل
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 لا نعذاف ٠ هيلع اهكسيرقهمصخ لتقينا ايلاطاشاب يددكبا اهنممدقوةنبفلا
 3 برملاب نوطنا ديسلا لع اوراشا 1 احلا دصق نييكيلئاكلا علب ايف ٠هممطل

 7 و مرتب ةكيرطالا قحلفا ا ولا دن ايف ماقاو رك رايدىلا

 7 ان تلا ةصون ةطادملا كك رار مقرب اك ثا همصخل بصني

 دما هاا دجوف نيدرام ىلا مجرف اه ريغأ ىلا,اوب رها .ةنيدم نم كودرط اذا
 اك لسمو |كتررزلتلا ”نسدقلا! اياز: نها نتاع ىزيعيعم سابلا نب ىسع

 نع كريرطبلاب اذا امهضعيب ناسنأي ناقيقشلا ناك ايفو ٠ حرفو هب بحرف

 صخ ةدابا هبلط هيلع داعاو اسار مكاجلا ىلا بهذو ركب رايد نم باق اههاجاف
 .دب ةثدعتسم اقءي هل حتف نوطنا نارطملا نا لاق كلذ ين ةجح هل نركت ىلو

 اب الف نيكسملا نارطلاب هوناي نا مهلا ازعوم هيساوق ملاحلا ذفناف ٠ ةصخر
 راسا اول ىلا هعيشي و هقيقش عدوي اير هولهي نا مونم نحتلارعألا

 دع يسدكملا ماق ىتح مهصعبو مهيديأب هنوب رضي و فنعب هنو اوهفط لب

 5" مث هسارو ,ىسح لع الكوم ابرض أضياوه هوبرضف هقيقش ضرع مفاديل

 هلا رضحا مث ٠ ءامدلا ىكقأسل نيعملا نجتسلا ىلا اهورعسو ديدحلاب نيوخالا
 مع نرد كك كح ان لا ماا طوق هوت سرذان ون نارطملا
 يعش عم يلصا دلير ناطلسلا كلا د . ىدنع نأ : لاقف ٠كريرطبلا

 رال كري رطبلا اذه كح نم اوت نارتو م1 نزك اور: «دادجا نياك

 تس يف دا ا ورا ألظ اهنم ينعنم ايف هبهذم نم سيل يهذم
 هذت كخاةعداوم ةجحيأ هل الأف : ماش كامل هريّتنا ىت> هباوح مت داك ايف

 -ضرفو اذه لاق نلعفاو ل ال٠ هوعد 'يلع مبقتل دادغب يلاو ىلا
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 اهدقن دعب الا قلطي ال نا ىلع نبع دا ىلإ هدرو ةمأ تينت

 كلت يف نارطملا تق او نيران ماد دق رفصالا ءاوحلا ناكو

 بولقلا حرج بركملا نجسلا كلذ يف نيللغمل نيوخالا راظنم ناكو فتئداو َهلِي

 ىلع هايا هدانسأب نركي الفأ هاحا دعاس نا نارطملا ىتمتي ناك ذا داكألا قاع

 هلضفو باذهلا بمصتساو رئارلا ساك ليلا كلقيف عرف ٠ هل أيت لف ءردس
 دنعو ٠ هسح ءاقفر نيلسملا بولق ترطفنا ىتح هلك هرمج يف هاساق ام لكل
 0 هلمجب حس ديبلا دهجلابو ةصقاولب ملا ريخأ دفلا حابصر 5

 سلا مك فد تيل املا ليو ار." ارو طقخ هسا كاك لاري

 ىتح ًادج قياضتو قلقو ًارم ةاكب هاكب نارطلل ين الف ٠ هللا ةمحر ىلا لقتتا
 تردلاو كإ دشن #لا سا | فاس عهتانعا اهيق دلت نا را نا

 ءازسإ اولذيف ءاسنلا نم ار ةكاط نعل مارا

 تقورسيا هي شرغ فالا ةعبس عمج ىتح تعيب ةعتما مهنمو ًادوقت مهن
 ءادتفا يف كارتشالا هيلع ضرع 0 يرون لّئاربج وهو مثدحا نع يور

 خوج نم تناك و هتوسك هتعاس نم علخ : مثارد الماح نكي لو ليلجلا هنارط
 احل ةوشر افلاو ةمارغفالالا ةتسلا اومفدف عومجما ىلا اهنهم مشو تعي

 . م ركلا نيجسلا ةيلختب معس ىت
 هك نرسل معم ايلف ركب ايد ىلا الاح نوطنا ذيسلا رففاسو 6

 )١( نادلكلا نارطم يشوعل الا ودوا فسوإ رام مهتلمج يفو هترايز ىلا اوعر

 ىلا ه ىلا ءاوعد عفر نا مهضعب هيلع راشاو هباصم لع نوكبي و هربخ نوعم-ا اوناك

 ةيكري رطبلانمىفعتسا امل اددكبورب هذيملت ايز سوالوقين كري رطبلا فلخ يذلاوه ١
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 "هيف حرش لاح رع هيلا عفرف ٠ ةمجرلاو لدعلاب هترهشل يلاولا اماب ديشر دمج
 اسق نم "نآعثاو نارطملا لع فطعت يلاولا هأرف ايلف ٠ يدنكب نم هباضا ام

 كي نا لابج نافيطسا سامثلا هل لاقي اينادلك ناكو هبتاكر ماذ يدنكب
 )1١( هبي رعت كيلا ايدلر ويب

 انا انغاب : مالس نيدرام ةموكح ماقم ماق اشاب يدنكب ةرضح ىلا »

 اجهح هياع أجتحم كياثاكك نايرسلا نارطم يريحمس نولطنا ىلع تضف
 ءامث هيلا هاخا تيعصو هتسبحو برضلاو مالكلاب هتنهاو صاصقلا |زمتست
 قدتلا»و صحفلا دغبف نحن اما ٠ شرغ فالا ةتس نارظملا اذه تمرغ مث

 [١ ةناطلسلا ةءاربلا نع اغر مظلاو روجلاب هئلمأعو هيلع تيدعت.كلنا انيأر

 ةمحرلاو نيالا نيعب هتعا# ىلا تافتلالاو همارتحا تجومست

 الخو ورت نودب كنا فيك كتزاسج نم بملا انذخا دقف م نمو

 اطت مل كنا اننظ بلغي و * ةيشحو رةسارشب هتلماع هديل سما يناهاشلا رمالا
 ه هانلم نرالاف ٠ كيلع اهضرعو .اهب ىعدا هنا .عم ةروكذملا ةءاربلا ىلع
 1 وك ام سعف نضوذت نا ينعا ماهلاب هءارجا كنه ديرنو يدلرويبلا

 داوهنموتو هفطالت ناو الظ اهب هتمزغ تلا شرغ فالالا ةتسلا هيلا دزتو هياع

 | دك ىوشنزا 1[ ةعلا هط اضارتعا ليقت ال يذلا اذه انرما ةقئاخعو

 وتلا .فقولاب وا هب ةصتخلا نيتاسبلاو موركلا .نمرشعلا هنم ذخات الف ٠ هتءارب
 هدحو نارطملا صخش نع انمالك سيلو اذه ٠ أَقجال ناو اقباس نا هيلع وه

 جل نافيطسانبامشلا نباروصتم اقيدص هموي يف هبتك ركب رايد ةيالو لحج نع ١
540 : 



 ذيفنت يغو هقفاري انندل نم رشابمب هانبحصا هيلع ءانبو الأتجاو [دارفا ةتعامج نع

 ًارييدت ربدد نرا مزتلتف الاو كطلغ ملص ٠ باوحلاب انيلا دوعي اذه انرما

 5 مالسلاو 0

 ( 1808 ةيييسم ) ١؟ 9 ةنسركب رايد ةنيدمب ةيالولاراد يف (ريرحت
 ينو رشابملا ةقفرب نيدرام ىلا داعو 21 اش يدلرويبلا نوطنا ديسلا 5

 الا هللا د 2 تالت قا انو تل لا ان رو نع

 ىلا رشابملا بلقتاو امركم هتبب ىلا هفرصو هنم ًارذعتسم نارطملا ىلا شرغ
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 رع ىاثلا لصقل

 5 - اهكاتح اشاب دم فاطعتسا -- لصوملا سئانك نم كيلثاكلا من نامرف 7
 بت سن هليكو ءاير فشك - مصحلا رفس "407 ؛العالاو كوتفلا ةروص سئانكلا

 راب رقلاب يريحم ءامتحا -- ناضمر موص مايا نيدرام كيلثاك ىلع نيماسملا مصخلا

 سادك ط بضل ايناثانامرفمصخلا لين.544 ركب رايد ىلا هب ره - هتاجتف سدقملا
 ىيع دنسلا 7 ةم.سقلا ناطي> ضقن -- ةوشرب ه'وارجا -- لصوملا

 رماوارودص -مبهيعاسمو نينحلا ننحن -اشأب دمش تايصوقب هرفس

 قشمدو بلح سئانك ظبضلةيرسرماوا -- اهتباتك ريخ أت ببس
 ىسعديسلاةدوع --نييياصوملا في وت -اضيا

 عييصوت -- ةمسقلاءارجا

 صق نوطنا ديسلا ةدابا نم سايلا كريرطبلا لما باخ الش

 , ةبقاعيلا عم ةبوانملاب سئانكلا يف نواصي اوناكو لصوملا كيلثاك سيكت
 اوناكو ٠ ةرهاطلا ةعيب ةيلع يف ةولصلاب ًاضيا نمرالا نم ةئفل ةبقاعيلا معس

 *0 ةنس دوم ناطلسلا ميقوتب :افيرش أطخوياق موق كريرطب طسوت

 هترايز ىسيع نارطملا دصقو ٠ هرفظب ًارافتفا لفاح بكومو ةبياب ىل هوم
 ل هرش نكِف ةلماحلاب هرطاخ كيدي هاسع ةعم هبعش رباك او اموت رام ةيالق

22 



 الئاق هقشو [انيغ مدتحا ًالبتم همصخ ل ذم ركنع نال را.لا نارطملا نظ ءاس

 ىلا تئج ىت> نيدرام يف يبعش تعسف كلنا كافك اما « بوضغم يجنرف »
 ١ هدرطو 9 ىساانك "عن كتعامجو كدرطا فوس : كازك لوعتل لصوملا

 لثم الف ىرج ام هيلع ضرعيل اشاب دم دصقو رطاخلا رسكنم نارطملا جرف

 نم. يعشو انا درطأ نزا مكلادع ا.لحت وا : لاق مث كبف ءاكبلا هبلغ هماما

 2 قوقحلا ةذشقف يتسائل هدب ءىلا ةناطلسلا ةءاربلا رقو اند انا 6

 ٠ اها و ارذو ةئيدملا 000 ادع 0 نا كل

 اهب قبلي اما عم سئ انكلا يف انفرصت مدقلا ذنم اننا ككداعس رى ذتو
 ا 0 0 ات للا ار

 لالا اذ ع تع ا ءالعيمدقم نم 7 قرانا تدلي يضف اع

 اشانلا اهغرداز ارشح الث عرشلا بان يدنفا ميهأرب 52 ىدتساو فاصنالاو

 نيكسملا نارطملا ةعامج [ءلواطتملا قلقملا كريرطبلا اذه لمتحن ىتم ىلا : الئاق
 مهموصخ ىلع تاوكشلا عسفر نم هتعامجو مدت عمل نت

 حيرتساو هقح قيرف لك يل 0 قبعتبو

 اذا نيلسملا ماجة“ انعز ف زيجج عن 5 لاق م ةعاس يدنفا دم قرطاف

 أدهو ا ماماو ةعام نقد رف لكذ ن .6 و نيوصاخم نيبهذم لهاب صتخ

 بك هقواو ٠ اا

 ( 18910 4 يىعس ) ةيرهش ١؟ه4 ةئنس ةحملا يذ رخاوأ خيرات ىوتفلا ةقرر

 ايعرش امالعا يطعي نا يدنفا مدربا اشابلا ماف ٠ همتخو همسا اهيلع عقوو
 ثداوخب هتبئاوةروك ذملاىوتفلالع هانب و ةيكرقلا ةغالاب هبتكق ٠ صوصحلا اذه
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 .-ذلا يومالا.عماجلا يف ىراصنلاو نيلسملا كارتشا يو هيلع اهتقبط ةيخيرات
 ع ييسملا دلومو ملشروأب ةمايقلا ىتعيب يف ىراصنلا قرف كارتشاو قشمدب

 9 كيلاو ٠ اهف نب روك ذملا ماستقاو اهحاتتفا ذنم مل تيب يف مالسلا

 : مالعالا

 و دهع لنم ةمسقنم لصوملا ةئيدم هع اطل نم :نانررسلا لَم تناكامل »

 | ا ع ال لون خبزا للذات يهتم لإ ةفالفظسفلا
 ةرصتمناقي رفلاو ةعامجو نارطم امبنم لكلو ( نيكلثاكلا ) ةيحيسملا سهذمو

 الروقان و اهعكوءايتمتماو ريالا و سناتكلاب اماع ا محدقلا ذنم

 ل ما الان برزكت تشتقا: اماتلك يلع ةقفنلابو اهنم لك انف يف ملل

 و اذا نيبهدم لها نيب عمأخلا ةمسق زوجت في رشلا انعرش بجومب هنا امك

 كد ةيدماملا جييقنت صن يف ءاج 5 ةئذامو مامإو ةعامج امهنم لككأ

 دم تي نيتنطاقلا ةبوقعيلاو ةيحيسملا نيتروك ذملا نيتفئاطلا صوصخب.

 ربو شوقرق اهارقو لصوملا هي امل ىتلإ. سماكلا امهنبب مسقل نا:لصيملا
 هيهشلا مانهب رام ) سايلا رضخ ريدو.( كسانلا ) ىتم خيشلا ريد عم اقيشعبو

 ةب رج 1104 ةئرم نم ةدعقلا يذ رهش لصوملا يف اري رحت

 عرشلا ءالكو رضحي نا اشايلا رما لجستو مالعالا اذه بتك ذنمو

 رطب اجاوخلاو ىسيعنارطملاو يفاقلاو وه م قلو ةرهاطلا ةعيب .ىلا نيئانب

 صل ينامسر ليئازبجو ينب مركلا دبع نب انح تاجاوخلا مهعبتو اباكو نايلق
 ءّشْلا .مريك فنراكو هبعش نايعاو ,زكيع سايلا كريرطبلا مهغبسو مثديغو

 ربل ل ا لا م“ نوضح ةعبلا تسلق ايا مزكلا دع
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 فرغ تاللث عم ربكا اهئوانفو رغصا ابلكيه ةبب ونج ةصحو : ريغص ءانفو ريك
 يتلا ةيلامشلا ةصحلا نيبكيلثاكلا باصاف نيتعاملا نيب نيتصملا لع اوعرتقا مث

 ه4 ىلا ةضحلاةفاعلا بمايصاو 115 | ةةيس دي اه رج ١ ا اع ار 7

 اشابلا عماسم ىلع .هل لاقف نارطملا نم دكنع كريرطبلا ظيغ ممافت ةعرقلا ءانثاو
 تعسقو اينرف ثرص كال كتماق لعو كياع هللا بضغ لزتيلف » سانلاو

 « يتءيب و يتءامج

 « ةعرقلا هذبب ضارب ”تسل ينا» كري رطبلا حاص ةعرقلا 52 عل

 ٠ نييكيلئاكلا ةيلامشثلا ةصحلا تعقو ثالثلا تاعفدلا يفو اًنلاثو [يناث اهوررك

 لكيملاو جبذملا يفت قو عرسأب ينبف : نيتصحلا نيب لصاف رادج ءانبب اشابلا رمان
 ظ باب .ةصح لكا لعجتو اجرا ةقورالا يفو الخاد

 اموت رام ةعيب ىلا يدنفا ميهربا مهمدقتي نيفاشك اشابلا ذفنا اذه دعبو
 7106 ةراتحاف اهوستل يدل 226 ةيرألا :رهاطلا ةعير هدرا هني
 نيب لصاف طئاح ميقاف ايا ةيلامشلا ةهجلا اموت رام ةعي يف نيِكيلئاككأ باصا
 زادج نود ريماسمب تامالعب امهتعست تدقق ةرهاطلاو يميدوحا اتعبب اما نيتصحل

 قيرف لك ىطغي نا ينعا .ةبوانماب امهب اوفرصتي نا ىلع نيةيرفلا ىضرب كلذ
 ئواعدلا لالخ يفو ٠ةعتمالاو ةينآلاو بحكسلا نوسق مث ٠ ًرهش حيئافل
 نايلق سرطب يسدقملا هب ذك مالك عرشلا ةمكح يف كريرطبلا ملكت ةحورشل
 ناكل ه انثإبلا هل ًاسف ٠ اشاب دم ىلا ةياكشلا هيلع مفرو هنم كرير طبلا ظاتغا
 رضحتب يتاها لب ال لاق ؟ فيرشلا ليجنالا يف ارث تناو كىصخ بزذك

 <: فن الف قبسام انافك الئاق هفرصف ٠ نامرف بحاض اناو عرشلا له
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 ديد انمي

 0100| باصاف» اهناقوا اووسقف ىرقلا ىلا نوفاشكلا فن اذه دعبو
 ةعسو بوهعي اا ةعسو نانحوي أذ ةعسو ةرهاطلا ارذدمعلا ةعد سوف رف ف

 م ةعبب يوابابلا لآ اهعسا ةدحاو ةلئاع ءانبا اوناكو ةبقاعيلا باصاو» انيز

 دوا نيخابو سكر س :نيسيدقلا ةغيبو:ينوعُش ةسيدقلا ةعببو 5

 ؟روك رامةعبو ةيقاعيلل ينوعث ةيدقلا ةعبب ترطعا للطرب فو :اياتروقت

 هان؟ مهتسيك ف فرصتلاب ناقي رفلا ىضترا اقيشعب ةيرق ينو ٠نييكيلثاكلا
 اهيعش ددع س> نييكيلثاكلل ثاثلاو ةبقاعيلل ناثلثلاف ةيثالث

 يلا رضخ ريدو ةبقاعيلل ىتم خيشلاريد هل لاقي و ىتم رام ريد اولعج 3

 دمحمل ىسيع نارطملا ركش ةمسقلل اماتخو ٠ نييكيلثاكلل ( ديهشلا مانهب رام )

 اذه دع داتعاو ٠ ةيعرلا دقتفل دادغب ىلا هجوتو ًاراح ءاعد هلحا نم مفرو

 11 نم ناك قنا ةنللذل اماتخنو + :نينس ثالث, لك يف ةرم: ةرايزلا هذه
 ”رفن هلثه عبتو ٠ ةسائود نافطسا سقلا هعسا ةيكيلثاكلاةسينكلا ىلا اموت رام

 ةسمامشلا

 ول 0 هلاطلا 7 ةحجلا رلدروذخت اوناكف هراصناو

 5 ٠ كلذا ةمح ةمسقلا طئاح اوذختا لب ٠ اكرتشم ىتب هرتفد نال جارخلا

 تماهشو مهئايبص اوعج ا يف اراها وا متتاللتملا تلقا

 | يد اوقدو ليتارتلاب 5 اتقوو روك ذلا "انما أوو
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 أم ىلع ةدايز هفرصت نم ائيش ركذن لكولا اذهب ًافيرعت نحنو ٠ لصوملا حرابو

 ىلوتسايوابابلا ةلئاع ادع ام شوقرق ةبقاعي ةيقب تينف امل هنا لوقنف هنع كب رم

 فِ هتمافا لعجو ةعتمالاو بتكلا نم ةيرقلا سئاتك يف ءدجو ام نما لَ

 زوجت يوابابلا ةلئاع دارفا ةلمج ينو ٠ تدقفف ءاهجولا دنع اهضعب عدواو لصومل
 نا هتلاسو شوقرق ىلا ىلا الف ادإي سلا اهف رعي نا الا تبا هذه : ةيدنه ابعم

 كالذب راشاو عوبسا لك يف رئاخلا هل نيمدقت يذلا دنع يفرتعا : اهباجا اهفرعب

 لا 022 ملا دع نال اي ا ل ا

 امام طر هاو اياد تكلا يار دعم تفر ل نك ناكل

 تاذ متشو مهسوسق متشيو كيلثاكلا تقي ينارصنلا ًوبعب فورعم لجرأ ىرج

 قدصلا لوقيل ادلي سلا فلحتسي نا ىلع هلمحو هحماسف شبح نوطنا سقلا موي
 لمعا ينلأست مل لوقي هعمس هلأس الف ٠ هصالخ ىجيسملا دح نيتعامللا نم رقيا يف

 انعدخت م ىلمف لالض لع تنك اذا : لاقو همتشف كريمض هيلع كلدي اه

 يشوقرفلا ىسوم سلا لداجي ادلي سقلا ناكو ٠ هموي نم ىدتهاو ٠ كئايرب

 ىلع ليحتسي ام اهناو كبتك تأرق دقق قئاقللا لوح ىلإ سسلح ال: هل لاقت

 هئاير ُُ لاو يدش كر يلع بعصإ كلذك ةماح يجصي نا بارغلا

 ٠ هتافو ىتح

 نوطن !نارطملا ةعباتم ىلا داعن.درام ىلا راصايلف لصوملاحرابكريرطبلا ناانلق

 نيدرام ىلا با هرثا يف كريرطبلا قمل اذاف ركب رايد ىلا برهي ناراملا ناكو
 نا يلا لمملا اذه نمرتف امو اه”رغو اهداشراو ةقطانلا هفارخ ةسايسإ ىنعيف

 نولعنا ديسلا ىلع اهيملسمو 3 لستم جيب كريرطبلا قفطف ي دنكب لزع
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 ' ةصخر نودب ةواصلل الحم جتفو جنرفلا نيدب ىراصتلا دسفا هنا ًامعاز

 هوعطقيل نابلا ناراطملا اوبلطو نيملسملا عامر جاهفناضمر موص ءانثا كلذ

 ذم آى ء ىغتخاو هل نم اهيرقل أ نانلكلا ةشيك ىلا بر ه مريخ هغلب الف أبرا

 اا ل ا لاا عرس اذ زرأيا لوي: وهو ىسدقملا نانوقلا
 رف هودجي لق هنع اوثحيو ةروكليلا ةيسدنكلا اولقبد تجب هزناي: نولسملا قلو
 و ا عود نابرقلل دوو هناكم نم ماق ليالا أدب الف هنأش ىلا ”لك

 .غ نمو روسلا نم ةيرق أراد دصقو .ةثرلا هباشب ى"درتف نينموللا نم ًاريقف

 ( ؟5 :: صصق ) قشمد يف لوسرلا ساوب ريبدت ربد

 لا راد ل وذ خابا ءاعقا يدي انش ةجلثامل قودموملا حاتبتاف

 1 ممروطفب نيلخشنم. نوملسملا ناك اهفو قيرطلا ةعراق ىلا ةاسم هوقيسو

 > هلك ليللا نابشلا ةقفرب واسف قيرطلا ىلا ىىسو روسلا جراخ ىلا لابحلاب

 >دو ءاسم ركب رايد ىلا مهوصو ناكو علما مهنع لازو نيدرأ» موخت اوعطق

 ادلا لها هفرعي 0 يلصوملا وج سامشلا نبا اموت اجاوُْ لا تبب ىلا نارظملا

 هتمالس لع هللا اور كش و اوكبو هتلاح نم اوسهدف هتوص مهععماو لس ىتح

 رطب ىلا ىدك دق سايلا كريرظبلا ناك كلذ لالخ يفو ؟44

 ارارطملا تافا امو *! سئاتكلا هتمسقبا لصوملا ماح لمع الظتسم نمرالا
 او هقويف نب مانهب هعما ديعس.تدب نم انايرغم لصوملا ماقا هنن نم نوطنا

 .رالا كريرطب ةدعاسمو 18+ ةنس ةييطنطسقلا ىلا نابهرلا نم وفن عم

 - ركذ نود هعباب اهارقو لصوملا سئانك ىهس هيف ناطلسلا ىلا ضرع مفر

 الا موي اهلخدو لدوملا ىلا باقناو كلذ يف انامرف لانف اهيف نيبكيلثاكلا
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 أشاب دم دصقو سانلا روهمجو نيساوق نم لفاح بكومب ةثومابلا موص لو
 همربا دق ناك امل اريقحت هلم ربتعا ذا ابضغ مدتحا هحفصت الذ هنامرف هل مدقو

 اذه تلصحتساو ةلودلا تلفغتسا كنا : الئاث هرهناف ٠ ةلمملا هلئاسمل ًاسطق أت

 فلا نيعبس عفدب هدعو ىتح- ا را نامرفلا

 فعبو لاملا عمج ًأدتا ةيالقلا ىلا ىلا عجر أل ف ما داوالا هلا انا دك شرع

 سئانكلا نم نييكيلثاكلا اودرطف هدونج ذفنا هملست ايلف اًثالثلا موي هب هبلا

 .ّىح لمخ ردابو هتيعر و نارطملا متغاف ٠ ةمسقلا ناطح مهب اوأدبو

 هعماو دادضالا دحا هقداص جرخي ءاج أ وذسفنب ًارطاخم هبع يف سدقملا نابرقلا

 مدلا قفدناف هنانسا لخلخو هتبقر اهب ضر ةيرق ةمطا همطلف يوارقعلا نام

 مطفي نا نود ارباص نيما لح ىلا نابرقلاب ىشم لب ةملكب هبجي لف هه تم
 ٠ هملح نم سانلا بجمتف ًاريخ هل اعدو هكرابف هب راض ىلا مجر ع هتالص

 اولعج مرفظل نادم نورس مهنابشو لبلهت مواسنو نومدهي ةبقاعيلا ناكو

 رطضاف٠ مهكحري رطب مسا ىلع سايلا رام ًاديع ةثوعابلا ةتاخ سيمخنا موي

 ةرهاطلا ةعيب ةيعراما ٠ 00 نع 0 اخ مسادق اش نا نوكلتاكلا

 ' توييبلا دحا يف اموت رام ةعبب ةيعر اماو ٠ قوبازلا هل لاقي يذلا لحلا يف

 اوذفناف هريبدت مزاي ابف مهضوافو هتيعر رباك اب ىسيع نارطملا مكجاو
 نراويد اغا مساق ١ ا 2 غئاصلا ليئاربج ساهلا

 : هل لوقي قفطو اشابلا لع لخدف هدحتتساو هقيدص-نآ واحلا يسدنفا

 . نيك اسملا ةيحيسلل لظو ”نبغ هنامرف ينو نتفم ركتع كري رظبلا نا مدنف
 نيكيلئاكلا عوري نا هرماو يذهب يا «ري خوي ركتع.» : هلوقب اشابلا هعظاقت
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 لما يف اولصحو اوحرف كلذ اوععم ايلف أعي رس مهقوقح ىلا عوجرلاب مثدعيو
 | بهدف هسفنب ملاحلا دصقي نا مهئارطم ىلع وذات هواك اوققحَي يلو

 : لاق ءاكبلا ةيلغو لاذتب نارطملا ماكت هيلع اولخد او ممن نيدثا عم

 اتحا لب طق كتحار جيزا مو ًاًماد مالسلا تبل يب ينا مكتداعس لمعت
 :را ىلاوحعماف ٠ نينس ةدع ذنم ٍنوفحي لاز أم هنأ عم 0 ىذا

 كلا ناكو ٠ ءاكبلاب ”صغو اذه لاق ٠ مكقاصناو مكدوهعبو ىوتفلاب كرك ذا

 الل نانا هوذا رقح هنال ركع نم غيغ هتيم لع اضبا عمسي

 هفختم توصب هل لاقو اشابلا هعور هءومد مسمي وه امفو ساخ سولجلاب

 ابا ىتح ًاليلق ربصاف شرغ فلا نيعبس يلا ىدها ركع نا ساياياي عا
 ٠ اميرس يلاعلا بابلا ىلا ريصملاب كيلعف : كسئانك لستثةنسلا ةياهن يفو
 بكي نإ ضيا يدنفا ميهربا ىلا زعواو ٠ ةيوق تايصوت هل بتكو اذه لاق

 آف رحت ةليلة مايا يفوةديدج تاني عم مالعالاو ىو فلا هل

 ؟اور ,سقال انلاو هل داولا نيباوكنم هاجت ةيئااخ رح لا ةراشبلا

 ذو ندم ٠ ةيكرتلا ةمللابب لكتاب خريس, هنال هتقفارمل هوراتخاريزارز

 ا تناك اذا. طامش 7 هنوعيشل اوجرخو هوه را هراد ىلا نارطملا

 0 ل دلل ذيع راه نابل !اراصور الو كاذرلا نطق مانسلاو .ةدران

 ؛رلا ةيانعلا ىلع 11110 املستف 'هقيرطفورصمل اشرغ نيسمللاو

 كص بيد يف ًافيض لح ةعصاعلا ىلا هلوصو ىدلو ٠ ءارذعلا عر 9

 امهيلع صقو ٠ يلاعلا بابلا يف نيفارصلا يقالوقينو يف اطسق تاجاولا

 (يرفس فورصم نا لاق : فورصلل تبتتا لاما نم : ءالأسف هل ع
550 



 هنامرف لجا نم قفنا ركنع كري رطبلا نا : اولاق ٠ لوصول تفك داكلاب ةقدس
 هعومدو يكب قفطو ربات انا كئايشء اضف د كناوانلا نيمب رأو ةسم

 يل امو براا ىلع يمه تقلا دق : ضفخنم توصب لاقو هتي لع طقاست

 .اكبلا م ىلع تالئاق هدي نابقو ةلئاعلا تاديس تماقف ٠ ريصن نم هاوم

 نارطملا قاروا امدّقف لمعلا ىلا اماقو نالجرلا لاق كالذكو كادف انأجرو نحب

 ناطللسلا ىلا اءذر هتطساوبو ةقفشلا لع هلمح امالكءالكو مظععالا ريزولا ىل

 ةدارالا هتردم د 5 يا الام نم افرص من ل[ لا 25- أضرف

 اممسق اك اهفاقواو سئانكلا ةمسقب رعاي ةجبللا يوق نامرف ةباتكب ةيناهاشل

 مهنارطم ءاشي ام اومريو اومدهي تا نييكيلثاكلل صخريو ٠ لصوملا مام

 ظ اموتخم نكي مل لصوملا يضاق مالع | نال ترخ أت نامرفلا ةباتك نا ريغ ٠ هتيرك
 مالعالا عجرأ ذو( نامزلا كلذ يف هب لمصلاب ءيدب دف نة يعمرلا متخلا

 01-0 مث ٠ ةنيطنظسقلا يلا ديربلاب هدرو يدنفا يهاربا ةمتفت لصوملا ىل

 اموتو ينب انح ةفئاطلا تاجاو ىلا هنع نارطملا بتك رخآ ببن لغشأ
 قفقيرحتودح وو ١)1( 1 8ةنسبا؟ َُ راتنايلق سرطب يسدقملا عا

 هيف قرتحاو هزنتلا ةياغل ةمصاعلا ىلا مدق ذا اسارف كللم نبا هدهش ىلغوا كب

 .:راك يذلا تيبلا ىلا لصوو ةعاس ةرشع يناُع ةدم يف تيب فال ةعبر

 تاجاوخلا ىلا ممركش اوعفري نا مهلا زعوا هباتك ينو ٠ هيف الزان نارطل
 لاصءتسا الواح هنايرفمو مصاخلا كري رطبلا نا مهربخاو ٠ هحاجن يف نيعاسا

 يلاعلا بابلا بلطل كلذ رذعتف اهريغو قشمدو بلح سئاك طبضل نامر

 00000000000000 لولا قةيفتسالا ةيالقلا يف ةظوفح هلاسر (1)
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 كلذ ناكما مدعل موصخلا ريبدت فقوتف ةيلحلا عرشلا كاحم نم تامالعا

 و نينسعمللو هلل ركشلا لزجاو هملست نارطملا نامرف ةباتك تمتااو
 2# ناطلسلا ىعنت رابخالا تعاذ هريسم ىف لغوتي نا لبق هناريغ ٠ اعجار

 :و ةعصاملا ىلا نارطملا بلقتاف هنبا ديلا دبع ناطللل كلما ةمياب رشنتو
 ديل لك فظو:ناموتلا ص درك ىاطتنلا مسا عقوي نا

 اع يضق نارطملا نا نوعيذي لصوملا يف موصخلا ناك كلذ ءانثا فو
 الص نوضقي نويكيلثاكلا ناك الو اذه ٠ رحبلا يف هاقلا ناطللا ناو قلاب

 فيو )همادق يتلا ةحاسلا يف مثاتوم نونفدي و قوبازلا هل لاقي يذلا لحما ف

 اعيبلا ءاتف يف نفدلا يضرم مهعنم مهعصخ كري رطبلا نال ( ةعيبلا شوح امل

 كلا فقو يف ًارود اوحابتسا ,نوكحب لاقل 9 مصخلا اذه مهب. ىو

 هسوعدلا لستم عفرف ةموكحلا ةصخر نودب اهيف ةعيب ممل اوثدحتساو

 دا مصخلا معز .:رويكيلثاكلا ركئاف ةكاحلا ىلا نيقيرفلا اعدف اشاب دم

 ويب يف وه مهفرصت اما اولاقو : عرشلا ف حصي ال هنال ةعيبلا ممأب فقو دوجو

 شما اهاّدا رتاوت ةداهشب مهتلاقم اوتبثاو مهئارقف مماب نيبكيلثاك نم ةفوقوم
 دمحر ليئاربج ايلصحتسا ىوتف ىلا كلذ زاوج اودنساو نيملسمو ىراصن نم

 بلثاكلا هدا مصخلا مع ز يتلا ةعيبلا اما ٠ مصخلا مبان يتفملا نم غئاصلا

 | :مصخلا لاسو قوبازلا ىأرف اهققحتيل يدنفا مهربأ اشايلا ذقناف اهوثدحتسا

 بو ظاتغاف ٠ يف هذه لاقو قوبازلا ىلا راشأف ٠ اهنع تلق ىتلا ةسينكلا

 رانا يضرا ال ينا 8 كري رطب تناو بذكلا نم يتسن اها: الئاق ههجوب

 شأا درطفكاذباشابلا ربخاو ؟ ةعبب هيمست تناو قيضلا ناككا اذه يف يسرف
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 يناثلا نوناك ا ند ىلا ىسع نارطملا لصو نوضغلا كلت يفو

 ابر هديفنت ب رماد رس و 0 5 4

 موصخلا تيوصتل اعنم فقسلا ىلا هعفرب ممسي نا اشابلانم نييكيلثاكلا ضا
 ىلا حيسملا لوخد ديع ناك هنال ليللا ةدم هلك لغشلا ىغقناو حمسف قباسلا

 لبج ةلمملا حرفلو ليق ٠ مهحرفل أضيا نادلكلا لمعلا ىف كرتشاو لكي
 فنرا اشابلا نم نارطملا دمتسا لمعلا ءاهتنا يدلو ٠ قرعلاب صجلا مه

 ةماقابو قاقزلا تحت نم اهذخأي ةعطقب ةعيبلا نم هتصح عيسوت يف هل حمس
 ٠ [ئاخ ندرام لاحت لاقناو ل حمسف ءاسنلا سولخللا يشخ نم دنت

 00 لاو را ل مهتصح اومري نا ةبقاعيلا بعش جاتحا

 ٠هتلماحو هملح نم اوبجعتف لعفف هنامرف ةوَقِب كلذ نوكي نا ىسع نارط
 هتنكسم ةعبب مث ايعشا رام ةعبب اضيا نادلكلا مر ةسفن نامرفلاب
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 رشسع يد اس لصقلا

 ءرطب كريرطبلا رفس -قشمدو بلح سئانك طبض ةلواحم -- تايشربالا ماظتنا

 دنكلاو ةيالقلا همر--اب رواب هلوجن -يئايلح نارطملا رفس - نيراظم ةماسر ل هت دوع

 صنقمذوفن -- نيلسرم مودق ؟ 6٠ اهرلابسرطب كريرطبلا ةمهراقث ىت. نارطملا لوجت
 يذب اثح ةرهش -- لصوملا يمل رم يف ةحل - ين انح اهنارت - لصوملاب ةيواسنرف

 1 رز يح راعتوبا طيويفتا هبال ىلا نايزقملا ليا ك4
 خيش ةدارا -- سايلا كريرطإلا لوسر -- ةفقاسا ةعب را رفس -يرابيلم

 دورش شاب دمع هب محام ديب أت - مهرفس دوهشلا عاتسا مالسالا

 ةافو -- “ضرامرف قي زخم - ادلي سقلا ءاوغاب ري زارز سقلا

 ناميا ةروص هقيدصت -- بوقعي فلذخ--سايلا كريرطبلا
 هيلذاعل هباوج - قباسلا هفلاس

 :اشيملا ةيدوبعنمنييكيلثاكلا ريرحتو لالقتسالا نامرفرثا لعو 5

 +ابنوأت تي اونخاو طاشنب مثاياعرنوبوسإل هتفقاساو سرطب كري رطبلا عرش
 درامل ايعار ديات يريحعم نوطنا ديسلا نا ىلع ةفئاطلا ءاحنا لك يف ءادتهالا

 متاقحلمو ودرق ةريزجو دادغبو لصوملا ىسيع ديسلاو ٠ امههلي امو ركب رايدو

 متي رقو كبنلل راقنىتم ديسلاو ٠اهعباوتو ايشاروق شم دا ينايلح بوقعي ديسلاو

 رد ىلا يبلملا كئاح ليئافور ىقرف ددملا اليككت مثريغ بصني نا مزعو

 11 كاقؤي ةاغأ) الخلا ةدش تورببل اعاز' ةنفقسإلا

| 
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 ةقاعيلا كريرطب سايلا ناب رابخالا ةي روس ىلا تلصو ءانثالا كلت ينو

  زشمدو با ينلا نايرسلا سئانك ىلع ءاليتسالا ةينيطنطسقلا يف لواحي

 بلح ةموكح نم ةيوق تادابش لصحتساو رمالا سرطب كريرطبلا كردتساف

 فنارطملا ىلا زعواو اوكلثكت مهعيج نالئايرسلل تيقب اهتيسنك ناب اهتايعاو

 رفاسو : لعفف اهيحاوضوقشمد ةسينك لجا نم كلذك ربدي نايفايلح بوقعي
 ةورج ليئافور سفلا ارعصتسم +١86 ةئسس دكلملا ةمصاع ىلا هقارواب كري رطبلا

 ثبلو ةروك ذملا قوقحلا دييأتل انامرف امسرتسم يللاعلا بابلا ىلا ابعفرو هيخا نبا

 ةيمورب هعبط م ينايرسلا سادقلا باتك نا كانه وهو هغلب و ٠هرودص رظتني
 ةلااخا ميحشالا باتك عبط سقتلاو سدقملا عمجحل ركشف اهسفنةنسلا كلت يف

 ضرفلا يوحباتكلاك لذ نأب .١44 ةنس ابخضرأت ٌةداهشب هساّلا قحلاو ةثلاثلا

 كفي اه ىلإ ينعا ا ا عبطلا نا ريغ ٠ ىناي رسل سريلقالل يعوسالا

 ناتلا عيب ررهش نحا كك راتر ةيواطمللا ناموتلا تلاد دا دقو" كرولا ءالد

 تناكو 'ناطلسلا مرت نم يناعلا ناشينلا لان نامرفلا عمو :ةيرجمم 171 ةنس
 *1 يفو٠ةسمامشلا تاجرد ةذمالتلا ضعب حنم.نيح اسأر ةفرشلا ىلا هتدوع

 ةيفقسالا ىلا يبلحلا بمص ايليا نب سجرج يروخلا قر 4 ةنس بآ

 هل نورزاوملا ناكو ريدلا ىلع اسير ه_هاقاو سلوب سميلقا ءاعدو سلبارط لع

 ٠ يثورأملا نزاخلا نوطنا ديسلاو ىنايرسلا كئاح فسوي ديسلا ةماشرلا كيس

 ٠ بلح ىلا لقتناو

 ةموكح نم ٍةداهش قارواب ةمصاعلا ىلا أاضيا ينايلح بوقعي ديسلا هجوتو
 مر افاعسا لانو اهريغو اسنرفف ةيمور دصق م هتبغر بسح انامرف لاتف قشمد
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 امس هرثأ صو : افاقوا ايلا فاضاو هك اراد اسناجي ديسو هتسنك هب

 5. ةيواسنر فلاب هرابخا تعبطو اب رو! ينمومنيب لوجتو.ًاضيا راقت ىتم نارطملا
 ٠ كبنلاب يشبحلا ىسوم رام ريد ةمرلو هسفنل افاعسأ

 هيلا لسرأ نيلماع ةنبك ىلا ةجاح يف ينايلح بوقعي ديسلا ناك الو
 ىمرؤتساو ا:هاكهماقأف ه زازق دحالا دبع نبا لص وملاس ليف سامشلا مارفا زأم ريد

 هاوقث ليزمل ىكلملاو ينايرسلا بعشلا ىدل: ابوح ىضاف. ةتيشربا

 يرطبلا هيلا ذفناف دادغبلو لصولا 1 اضيا ىسعنارطملا ج جاتحاو

 راو * لصوملا 2 |هاقاف يدمالا لاب وط سرظب 9 ىبحلا ليث اربج .سفلا

 عن ارطملا هّئنعف ىتندزاملا رج ليئافور فلا يريحمعم نوطثا نارطملا هيلا

 كاملا ةيشربا نم تلضفنا املا 15 ٍنيح دعب ىجنصا يذلا وهو دادغب ىلا

 ليلاس" ل | ين سزوخخ نم نوكيا رغب ضتم اقشعب كئاك ناكو

 وقح اك ارذعلا 5 مسايلطع ليك ف داش يىلوسرلا دصأقلا ٌةدعأ هسا و

 ٠ مهموصخل ةميدقلا ةسيكلا يف

 لا هقاس ىتح ةفئاطلاو م يف ادحم لزي لف هورج خرتيزطب كريدوطبلا ايا

 ةارام تتوثمو. نايرسلا دالب ركرم اهنال اهرلا ةنيدم كيلئاكب ةيانعلا ىلا
 ريرطبلا دبعىلع اهنايرس نم رغن ىدت»ا دق ناك و ٠ هحيرضو ريهشلا نافلمل
 ءدلا ثراوك بيبسل ةيبوقعيلاىلا اودترا مت انمدق م ليئاخيمو سواردنا

 دوملاو نيدرام نم تالئاع ةلمج اهيلا يوضنا 187 + ةنس ةعاجملا مايا ذنمو

 ل ا ندا جشم ا عي ةش وضخ انبلا :نسوطر كلي وطرلا لفناف د اهرتغو

 وسي كل سواردنا هاعدو 185١ ةنس.أنهاك هماقا دق ناك يذلا ىلا
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 اهيف ماقاف ٠ ةيكياثاكلا ةسنكلا ةريضح ىلا نيلصفنملا بذح و نيكيلثاكل

 داعف رجضلاو للملا هكردا ةزمرالاو ةيكرتلاب اكتلا بعصتسا الو رهشأ ةعض

 ةنس ىصمح ليئاربج سويسانثا .نارطملا هضوع كري رطبلا ذفناف ٠ هنطو ىل

 تةيسركش نا مزعو ةلاحلا ةسينكلا مقوم نم ة.: رق اراد رجأتساف 6 | )١(

 ًاخسار اساسا عضي نا لبق باحولا داعو ًاضيا لم هككلو ةسينك هيف ديشي "الع
 حا مهبحصي نييشوبك ءابا ةعب را اهرلا ىلا مدق | 4*8 ةنس وخن ىفو كي

 اراد اورحاتساو حاس ممأب اهولخدو ولحتا يردابلا ةءاو تحن مهتنبهر سس

 ةهريخع يمس ويك ونار 5 للكل نر دش تار 2 اف اومافاذ اعأ نامل

 مهاذاف انآ يباب هل لاقي ريما مهياع اوجيهو كلذ نم نويوقعيلا ءاتساف ٠ ةلئا

 نم دي دو باحينيذلا لدانقلا نمخخبوت هءاحنا ىلاصاص)رلا برصب ىّتح انأم.

 ىلا ءاتنالانيدعاو ولجنايردابلاب اهلها دجنتسافةيب وةعي ةنبا تلسامنا مث ةلودل

 هدنعىتبت الع اهملست ىتح اهرما يفيعسو لسرملا لواخ ةيكيلئاكلا ةسينكل
 نودي ريحالسلابهيلع اومهموةبقاعيلا طخس ىمسسملا لجالا لبقواهتابث نحتمل مايا ةينا

 او.اقافنجسلإ مهتعدواو مهسيسق ىلعو مهنم رشعة سم لعةموكا تضبقف تنبل

 ةموكحلامهتب دانا دعب هئواةفر مث سيسقلا قلطاف لسرملابلقنح نايا أمايا هب

 اهيف نودكيلثاكلا نك اَتقو نيدرام ادصق نانثاف ٠ نولسرملا قرفت م

 ًانامزف لصحتسمل ةيئيطنط لا ف سوي يردابلا دصقو ةينيدلا تالفحلا نوبواتت

 سمت وحن اهرلا مي واجنا يردابلا ماقاو ٠ تاقوط يف ينوتو ةلاسرلا نأش

 سوي روغي رغ روضحب لبقو نامعم كريرطبلا ديب !815 ةئس ًآنارطم مرا )١(
 يدمالا نوطنا سويلوب نارطملاو يسرا نينارطمو نمرالا كريرطب سرل
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 ىون دق يصمح ليئاربج نارطملا ناك يذلا لحملا هسرتشاو ةنس نيئالثو

 طوب رخ ىلا لقتنا م٠ ةسينكو ًاريغص ًاريد هيف سساو ةسينكه امج

 عجرو ٠ نيلسرللا تالحم جتف ثرح اهريغو ( كيج هرب ) ةريبلاو روصنم
 واهرلا حرب امو هيلا اولا سانلا هتبحاف اناحم سانلا ببطي .قفطو اهرل

 ولا ةسنك هعمأب , هتسنك اوعد جل مويلا ىلا يردابلا جيدمب نوحبلي

 درا ءاضرما فلا زوز قفل زاك قالو |ؤم لهوا نيكل نازح

 ىلع مهنم ةيلاخ تناك كلذ عمو ٠ نيرهنلا نيب أ١ دالب رئاس فام رثكا
 ٠+ ةئنس ىلا هريغ اهدصقي ل6 ةنس ىلينايموك يردايلا اهحراب ذنم

 7 ارت فوك سلا راطن تحن مهلح 1ك ابروا يف ةرودلا ببسأ

 هن يف ناهالا رشن مم سيئر ينوسنرف لائيدركلا ىعس نا ىلا ينرتاللا

 اجاوخلا لعجو 45*18 ةنس اتوب ويسولا يمسف لصوملا يف ةيواسنرف ةياصنق
 طوماك ذلاوطاشنلاب هتريشلدل ًاناجحرتنايرسلا ريك يي اس نبا يشل
 ةب دقفت دصق يذلا يوادنرفلا ريفسلا ةفايضن هتبب حتفف ٠ ةءارجلاو ناسالا

 1 اممم زو اوم ةدم 0 اهتاقحلمو
 سحا هتفبظوي ماقف ًايلصتق ابئان روك ا هناجرت ىعمو لصوملا ةحرابم لع

 1 دادغب لصنق مجاري رومالا تالضعم يف ناك ذا 1444 ةنسس ىلا مايق

 ابو ةيبرعلا ةغللاب ب مجعلا ىلصنق جيترسل اتي و ويسوم هفبض رواشيو

 هجاولا راد ينل زنو لصوملا ىلا قلطناف اتوب ويسومل ًافلخ نيعت 5 ٠ يالسالا

 بلط لصوملا يف ة_ٍلصنفلا بصن دعب نم ينوسنرف لانيدركلا ناكو

 ,| رفاسف لصوملا ىلا هنابهر نم ارفن دفوي نا ماعلا نيظعاولا ةوخالا سيئر
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 مهثلا أما ٠ لصوملا ىلا مهلوصو دنع مهناثو توريب يف ءابولاب مثدحا تام مهنم

 - رإبلا ةنل لهج تساكو ياجرام نوطنا ير :ابلا لظف اب روا ىلا داعو يصف

 مجعلا نم ًادئاع هتدعاسملرضح يرازاعلاهروب نيجواويسومب اذا راتحموه نيبو

 ا شو 0 ا[ ىرتشاو 1 هروب حتفف ٠ ةيقرشلا تاغللاب الا ناس

 . لصوملا ىلا مدق كلذ ءانثاو ٠ مويلا ىلا اهوكلش نادلكلانابهرل كلذ دعب اهاطعا

 نيطتبغرا ىردالاو لضولل ىف دور ىردالا اهتو نياتعارلا هن ابكر نم نانا

 او هكا راد ناس 112 هك نار 1 فاكر ناتسدركل يرام

 لا: نللاق از رواشتف 20 تاناد د قدام نيل رمل لاو رو دف نإ نورس

 نا نم دب الق ؟ ةىلسا يبقيدانص يفو دإنلا راصخم ةعلق نونبب جنرفلا نا نورت

 اوناك مهنال امس الو اوسمحتو اوجامو اوجاهف ٠ لاتقلل يجنرف ركسع اهرث اىلع اميتاب

 .٠ تراس اك مالسالا ىلع اههاركا اودارا ةنبا ىراصتلا دادرتسا نم نيضعتم

 برهف :اهوقرحاو مهيتكاوقزخو ْثءانب اوضقنو نيلسرما راد لع اومحتو اوعمجت

 كشف ناب رقلا لرا ل هنا ارا ا ا ردو نراعي

 نامجرتلاو نيلصنقلا اواتقي نا مهضعب دصقو ٠ رجانحلاب هوحرجو هيلع نوجا
 يكفل نأ رع !وناكو ةبقاملا هوسو رطخلا اوكردتسا دإبلاتاوغا نا ريغ اع

 اوذقناو مهتحلساب اولبقاو مجرئاشع اوعمجل :ضيبلا باب ةلحم نم كيسذا
 أمو ١ مويلا كلد هه. نع ءاقدصا اوعصأت نيرئاثلا أوادهو سور

 ٠ اويقوعف نيجيمملا ةبقاعميف رماوالا تدروف ةعكاعلا ىف تفرع نا رابخالا ت

5059 



 ناو 18:54 ةنس رخاوا ىف نانبل ىلا انوداكر و جملا ىلا ا رلاوسقلا رفاسمت

 ىرقلا ياها امس الو نيلسرملا ىلا سانلا تلا .ءانبلا

 :اوب ةلصتفلا 3 ان> هجاوخلا دي ىلع ترج كلذ لالخ ىفو

 ثأاو سوبحلا نم صلخ 2006 هللاو د ةاديلاو ىراصنلل ةمح تادعاسم

 لو 0 + لصوملا يلاها اهب جبلي رث ءامأ باص كلتا يكول رووا

 نيتثداح اهنم درو

  ةيائعلا داليلا لع ةراغلا زدنوار دل اح كب ليعاتما شالك لوألا

 هيب و مهمتريدأ اوبهنو شوقلاو خزاو ةري را ىراصت اع غضعض م

 ل ]سوما ىلاءاجنتلا ليفقنف رهاوقاسو .ةأرما نيستا اسهل خزاةير ناتو

 | ىعسو هلم ينلنافبقللا لذبف دازملاب عيبال نهوضرعو نأخ يف نهوعمج

 :نوفاتعا يف لاتيو ويسمو لاول لصنقلا
 تأجلو 184 ١ةئ ينوعث ابعما ةيداعلا يلاها نم ةنبا تكلثكت : ةيناثلا

 ١ ذي هيلع تاكئاف نيملسملا نم يراسل ليرا

 !!لانف مالسالا تق ”.ةشع دقو .ينوعم انا : لوقث ةملسم 1 مآ ينوعم باب لع

 لاو دلجلاو سدجلا اهقاذا هتيذك ذاو ٠ أهمالسا يف يضافلا نم ًامالعا رّزملا

 موملا ماح اشاب في رش .ناكذا انح هجاوخلاب .تذالو ناريزح 8 يف تبرهف

 نعالا لع ادانتسا لستملا همواقو ابنع نامجرتلا فادف نابرعلا عاضخال أبيغتم

 ضان نكلو اهفالطاب كاملا رماوا نع مغر ناجرتلا ىلع لصوملا يماسم جيهو

 “ .يلاعلا بابلا نمو.دادغب ياو اشاب نإلء نم رماوا لصتسا لب لشغي مل

 ابله! ىلا اهدرو. لوالا نيرشت ١6 يف ايليبس
500 



 نا نيلسرإل .غاسف ةيداعلا تاوغا ةلودلا ركاسع تعضخا مايالاكلت هيفو

 ةنس ياحرام يردابلاو 0 يرألا هانبف ( بوقعي ) وقاي رامريد 2 أومب

 ليوجحروا ويسوم لصوملا لصنق نك ذا 5

 يسركلا ىمحسف يربو دصأاقلا ةفيلخ شوي رت ديسلا ىنوت رهشا دعبو

 20 يروب يقف هروب ورسوم ةقفرب رفاسف ًادصاق ياحر ام يردابلا 0

 كرابم بإلا هضوع مق و ع رايد يف ياحرام تيس وتو ةيرا زاعلا ىلع ام

 ١444 ةنس دروب.ال فسو. يردابلا ةقفرب لصوملا ىلا هجوتف ىعوسلا هشن

 5 ل ا ا
 ةبيملا تا ٠ وناسإإمو بجو فاين 1 هسارولفل انارطمو الانيدر

 بالاو سرادملا تي نيكعم 5 ناكو 6 ةنس وقاي رام ريد ف مد

 هلي نع للك ول را نا ار
 ركذن .نييواسنرفب نييلاظيالا نابهرلا ليددج بالا ماعلا مهسيئر لدب نا
 ٠ ني ربنلا نيب امل ًادصاق .كلذ نعب يقأ يذلا نوالو:لينرتو هحيل ءابالا م

 ةيروسا ًادصاق كالذ دعب راص يذلا لافو

 ةميبلاىلا اهئاوضناب ةلبلبلا» لوجلا نم ةينايرسسلا ةفئاطلا تلا مون 0
 نيذلا اهيعش ةيقبل كلذ سكع ثدح : ماظتنالاو لعلاب هقفتلا تذخاو ةعما
 اودقفف ةناتسآوربلا ةعيشلا ىلا اولام مهئاف لاصفنالا ةلاح ىف يف ءاقبلا ىلع 19

 ىف.ثدح ام درون نيعودخملا ةاج ل ٠ ةييفطلاو ةيدوبإلا مهتادي

 ىلا لام ىتح تاتستوربلا ني طا جم نيب هير فل لص

 اماذ نيكيلثاكلا دقتحا د تك لنا سدلا : : لانة هش ل نا 00
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 اع اوطخ. ف ةيدق دئاوعو ًادارعا يغلب نا داراو ٠ اهوقرحا اماو اهب اولمعا

 داع رهشاة سمح دعب وةيداعلاىلا ايفن هوجرخاو هداعبا ىف اوعس ىت> هولداجو

 ١859 ةئس هتافو ىلا اذه لع ثبلو لصوملا

 برش ادق. ناك نيدكروك معنا يرابلم نارطم لصوملا, مدق مث
 90 كا مقوو ةيسدقملا ديرما راقتجا ]ع ميلجو مبعد, تالستوربالا

 مثدبأعم يف اةاثما اوقباو اك ناردج نم اهوعزنذ نثولا مانصا امنأك

 ظ مهسّئانك ماخر لعو مهبتك يفو نيدرامم سدقلا

 * ركب رايدب ماقا هناف يريحع“ نوطنا ديسلا رابخا ىلا نالا عجرفإو

 دوو هلها .ةرايز 1855 ةنس لصوملا ىلا لزن هسفن لع نما |!و رهشا ةعب را

 ةماقالا ىلع هدعاسيل نيدرام 1 ان كااياهلا ور وم تايموت نييئادادش ىلا

 "انو ىلوسرلا دصاقلا شويرت سنرول ديسلا كلذ يف هثأغاو ةيرحب هتيشربا

 طئاديسلا دعوف ابوروا ىلا رفسلا ةبها لع دصاقلا اذه ناكو اسنرف لصنق

 ةرفتنملا نزدرام ةيثربال فاءساب هدب هدالب ىلا لضو اذا هنا

 درداقتفا ىلا لزنو هنع ابئان شبح نوطنا سلا ماقاف ىسيع ديسلا اما

 كاوهو عبار مهتفارو أعم لصوملا ىلا ةثالثلا ةداسلا ةدوع تناكو ةيدادغبلا

 مولا جر شوقرق نم اوئد ايف ركب رايد نارطم يفنيكلتلا رعبا سويملبساب
 ةيقلاو لصوملا ىلا ىسع ديسلا هجوت كانه نمو مهئاقلل مانهب رام ريد ىلا

 درأم يلا اواقتنا م : نادلكلا نابهرلا عمم اورضح ثيح دزءره نابرلا ريد

 هيمور ىلا شويرت ديسلا قاطناو
 ل ءرملا لوما سئانك ةهسنلق دعب نموناف كت نئالا كريرطيلا اها
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 نإ هارب مانو دق لصوملا كاح اشاب ادم نا هغلب الف نيدرام ىلا لقت

 ىوعءد > دعبل ةعصاعلا ىلا ارمتعلق نم ةرأكو هنارطم بوقعي ذفناف : 3

 ديري يلاعلا بابلا يلا ًاضرغ مفرق نمرالا كري رطيب انيعتسم لصوملا س

 نرا جاف هكا وعسل لا نكر ع و شاخلا ف 00

 0 ٠ تول | ىوتف لع يبرم عرشلا نم مالعاب تمسق هوزا لا وداكلاا

 مكحلا ي يرجي ال هنأ مالسالا خ .ش ل ةف ةؤيشملا باب ىلا ىوعدلا مظعالا كيلا

 ىدلو ٠ ىوتفلا ىلع قبطي ا ةعب رأ نم اددح ىوعدلا عمسي نأ الا

 اونعصو ءالعلا نم ةعب را لاسراب نويكيلثاكلا ينع لصوملا ىلاربخلا اذه لوصو

 لبق نم ريزارز فسوي سقلا مهقفارو ٠ أباياو ًاباهذ مثرفس فورصم

 نم ىسيع نارطملا ودع هساود )١( نافطساس لاو ةيكرتلاب هعاضتل نيبكيلثاكلا
 ظ ةبقاعيلا لق

 مكحلا مالسالا خيش ديلا ةدامشلا اوداو ةينيطنطسقلا ىلا دفولا لصو ايلف

 . اضيا هنم مالعاب قباسلا
 هموق ريغ هترشاعم ناف فسوي سقلا ّلَع الابو ىضا زوفلا اذه نا ريغ

 نم ىسيع نارطملا هيلا بتك يتح نوريثك هيف هباع ميمذ كولس ىلا هب تضفا
 نم دفتسي لف « ةيشلا لباب قيرط نع لدعي نا » هدشانو ةيوبا حئاصن دادغب

 أقلمم هيلا اموملا نافاطسا سلا هيلا بهذف : ًاراثع ببسو ًاوتع دادزا لب كلذ

 : هل لاق ىتح هتديقع ىلا هليمتسي هلعل مهتارطمو نيبكبلثاكلا مذي عرشو
 هطعي لو اهب رجاثيل تارد ىسيع ناراملا نم باط |او كاثكت دق ناك اذه ( 1١

 ؤ أطخاس ةيب وقعيلا ىلا مجر
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 ذدو نيكسملا ينطق هنع كسبح يذلا اف انعرش يف زئاج كلثم جاوز نا

 اصحتساو اموترامةنروخ نم رفن راتغاف٠ ةطايخلل اناكد هل مسنو ثودبكلا ةرابط

 يرا يف نيلسسملاب ثاغتسا و ناوملاهيلعوشف كوك كلا هيغب ملا نم, ١

 . 3 م نوبسملا مدن سم وهو هتب ىلا مجيب الو ' يفنلاو تريلا نم اجنو لساف

 ىفق ىتح اذه لع لاز ام وذا مذي ناكو(١)هتلاخل ةيثرم غل :ضف:اضياؤه

 3و هتافو ةءاس يف هرضح هنأ بيح ناكف هلمع َّص نافطسا سقلا بتوعو

 : يدق راشسللا ءدتور رفات

 للا نسئانك ىوعد رسسخ هلا مكري رطب ىلا ثوقعي ناراعملا تشكو
 ااتسالا:لواحنو انت عرشو ةعصاعلا ىلا هتقوا رفاس لب اهنم هلما عطقي مل
 .طَتا قاب و ريبدتب هنا ريغ ١ ا هلت ف نانرت نايك ءا لات دن: ابيع

 امال ةسيسدلا فشك و ىسيع ديسلا قيدص فارصلا يف اطسق هجاوخلاب ربخلا
 5 ام ققحتو تالجسلا ملاظف ناشلا اذه يف اَقباسئرج اجب هركذ ذا مظعالا
 ل1 ىلا لك ولا ئكو باف: ىكتشملا درطو سلتخلا نامرغلا قّزفن ليكولا

 11( ذل كشف :الظباو اًهحضتف,ةلسسدلا لف فشنكا فك هراخت ىسع
 داملا ىلا: نةاسي نا ىنب انح ةجاوثلا رهص باسك اموت ةجاوذلل ىضتقاو ةغيئص
 ا ىلانلا:كرب ناعلا داعو:-. ( ٠رسمملا لكولا ةلئامت ةسدقت اراده هم نخاف
 لص تيب اهنم امنق لعج ةريغض ًاراد هتفئاطل ىئرتشاف هلككو بوقعي نارطملا

 ما ٠ ثادحالا ييلعتل ةينوشرك تابيتك عبطي كانه ءاقلورتم طل ذاع

 يملا يديي سامو اسيسق تنك: هسفل هتيث رم يف لوقي ناكها يور )١(
 ينرمرمو يقع ذخا ساوسولاب يرخملا ينءاج ساكلاو
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  نآرطلالبقاف 18417 ةنس يفوت ليلقب نيدرام ىلا هتدوع دعبف سايلا كريرط

 ربملل همارتحاب نلعا ىتح سانلا لماجي ناكو“ هل اًفلخ بصنو هليكو بوم
 تلايقلا نيج كر نطلا ةقلاسل ىلا نامالا روش ةيدحب قدسو اقر

 نم اعاونا يو ةريثك ةيدئثا يردص يف نا مهباجا مهضعب هبتاع الو ٠ ىلص
 هيلا ذفناو ٠ ينامز كاف هتلكاش بسح دحا لك عضرأ ابنمو بيل
 بهذي نإ كشوف يناكتاراا عمحا ىلا هوعدي ةّيبح ةلاسرمساتلا سويبإ

 هئاصخا نم ضعبلا هعنمب م
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 رسع 0 لصقلا

 راد يسع دنبلا كيحشل -تايذم 2 يعوسل لسرم-امتاةحلمو نيدرامب ءادتهأ 6

 لك وحا ةريش - اددكي وربل نيباش راصخا <51" ةمزلا لع يف هتنبك نيرمت--سراد.و

 كريرطبلا عاش ل رئاسخلا ريدقت - ةئيمشلا اهتبتكحم مم هرادو

 هفاصوا كري رطبلا ةافو

 ... ج04 ب -

 لع ةكلتكلاىلا ةبقاعيلا نم ريثك عزن كرب رطبلا اذه مايل لعو
 راصو * نيد.ء روط نم اهربيغو تايذمو نيدرام يف يريحعم نوطنا ديسلا

 درو هملح نوتي ز ديسلا اهببسب ىدتعا 1855 ةنس ةينيد ةثحابم تايذميف

 ةريؤجلا نارط٠ نافيطساو )١( تالئاع ةلمج هعبتو نوت ز ناراحملا يعدي نا

 يوفي رغكلثكلا ىلا شا ءالوه رثا لعو () نوناو سيك رك نيسيسقلا
 كلا ةنعم فسوي و.ينانبللا ناوهش سايلاو ةامحو صم نارطم حييسأ دبع

 . نيسيسقك اليف ةبقاعيلا دنع ةيفقسالا ةماسرلا اذخا دق اناكو

 لا نكمأف دعو 5 نيدرام ىلا اةاغيبأ لسرا دق شويرت ديسلا نآكو

 ٠ ىرتشاو ٠ ةكرتشلا ةربقما ضرع هبعشل ةربقم ) اهلعج ًاضرا يرتشينا نوطنا

 5؟*و 5١8 صا ءزج ةيروس يف نييعوسلا ةلاسر باتك نع )١(

 ةري زا يلاها ةياور )١(
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 سوق ةثالث مث مسرو ةنبكال انكسمو ةسردم أباج ركب رايد يف
 لبقا هلعبو لصوملا ىلا هجوت دق يلوسرلا دصاقلا هشنالب ديسلا ناكو

 ه0 تلعن د :ي ل ذاو هاياطخي فارتعالا ديري نيدرام ىلا نورك 3 نار

 تايذم ىلا يعوسبلا دروبال كيسردابلا ذفناف روكذملا دصاقلا لع هلاح ضرع

 رجأتساو ٠ وناد سرطب سفلا هما بوق ةيرق نم هلصا 00
 نوتيز نارطملا عابت ناو ٠ ةسردم اهيف متفو تايذميف رادروكذملا يردابل

 لاجرلاو لاهطالل سدقملا نابرقلا نولوانيف اياطخلاب فارتعالا ةقيرط نولهجي

 ةيكيلاكلا ةسيدكلا دئاوع عابتا لع ثدتوعو لسرملا مدشراف ىوس ردح ىل
 ناتكساو ه2 دقق ند قاما كري رطل هناك ةطرحملا ىرقلا نم ساناوهعبت ىتد

 ىلا سرطب سقلا ذفنا لب لشفي ملف هل نيذملتملاو لسرملا تجتزاف ةسموكملا

 رماوا لصحمتساو سالب ويسوم لصنةلاب دصاقلانأعتساو لئاسرب يلوسرلا دصاقل

 ةعيرذلا كلتب و ٠ سوفان اهولعي ةسنكو اغيب هل ىنبف لسرملا اهب مهل 0
 لاو لآ تارخر لسا تايد نا كادر ىدملا نا ةقيراعلا لعسانلا ل

 ذحا مهيذُوي الثل ةيامنا اوبلطو اهريغو

 يتنروخ نم لك يف أشنا هتيعر يف يسع نارطملا نأطا |! نامزلا اذه يفو
 رثا ُُس كلذ ناك ةرهاطلا ةنروخ يف اما ةبقاعيلا دنع 5 ةيفقسا ًاراد لصول

 لصوو فقولاتويب نم اهريغ اهيلا مغو اهنطقي ةراشب فقسالا ناك يتلا رادل
 ةسردملا كلت يف محملا ناكو تاب يرخالاو نايبصلل ةدحاولا نيتسردم اهعم

 نباب بقلملا وهو غابصلا حن نب وج نب سأيلا سامثلا هعما اطيشن أيقن اسامث

 ىضف عملا اذهو ةققاعيلاو كيلثاكلا نم نايرسلا نابش رثكا اهيف فقثتف لبنم
567 



 | رادلا اماو ٠ ةرقوم ةنوخيشف اي روخ مث انهاك ىعحنا ىتح سي ردتلا يف هرمع
 ش ةسردملا هذه ىف جل ناكوةينزوخ ةسردم ابعم لضوف اموت راق ةنروخ:يف

 دعب ضضا تيسنلا هيد. نمابلا نب ىددع سايشلا هعما اروغو الطيشن خا

 ليئافور نقلا مسأب انما

 الملا ايم وف. ا مأهب اخ بدم ةندتللا هيلا ايضاترلاكو

 وسقلا ناكك توهاللا لع يف هتيعر نك ٠ فقثي رابلا نارطملا عرشو ٠ ىبتفع

 7 اسر دل دوس الارق ةيرتوا رن ةؤم وشتم نادلكتلاو نايرسلا
 ةشو أطخ اهنولحي ةيمذ ثداوحو لئاسم مهحرراطيف ادنكبورب ذبلت يفادلكلا

 .سرادملا يف نوسراذدلا ةفرع ام يف اوئرت ليلق نامز ٍفو اودافتساف

 نلرانثا هقفاري ةبقاعيلا كريرطب بوةعي لصوملا ىلا كاذ ذارنشحو

 اوتبثو مجريغ كاثكت نكلو هبهذم ىلا نييكيلثاكلا ضعب دتزاف ةفقاسالا

 : ادكبور ةقزدل ناش دعاك تلا راخخا ماجا اماتخو 70+

 مانهب و :هركذ راملا مم سجرج سامشلا براقا نم ينوب ز دؤاد نب فسوي

 هيلعت دق ناثث الا ناكو دواد٠تفسوي ةمح نبا رهو دارم ينب ميرحلادبع سامشلا

 هازاعلا هروب نيجوا ويسوم اهاشنا ىتلا نياسرأأ ةسردم ينم ةرهاطلا ةسردم

 ينادلكلا ولاخ نوطنا سقلا لع يبرعلا وحنلاو فرضلا اًارقو 184 ةنس

 1 1 ا تشل رفا ةيلالكب الا طلاء ئ دانس: نا نادك امءادص
 للأب نانباب اروطأ نيغ ريد/ف ىقتلاو ةدلئ ةرشع تلد هاررعو ١ 9+8 |ةتس

 للا :ءيدابم سرد ثيح ريزغ ةسردنم ىلا هلسراف ةيزوس ذصاق ليدر الو

 وهقنيفس يف 185 ةنسزايا رخآ يف لزنف ارحب رفسلاباط ىت> ةنتاللا
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 .هعمأ لصوملا نم ٠ ىنارإك دلك ذا ادي ني ةيمور ًأدصا

 ١ 86/ةئس ىلا 00 هنس رغصلف ين مانهب أماو“ يعوزب سالان نفح رت

 زاتماو اعربف بيجم طاشنب تاغللاو مولعلا سرد لع مانهبو فاسو ا

 هقفتلل راهنلاو ليللا نم .تاعاس قرتسي ناكو ىتيسوملا يف هعلوب ففسوي ذيملتل

 .يىلؤالا ةسردملا 0ك 06 مل.لا زئاوج لان ىتحةينايرسلاو ةبردأا نيتغلل

 .نايرسلاو نادلكلا تدي اط يف ديدش لادج ثدشل لصوملا تي ..هربخ عاذو

 نسئر هريخن هتفئاط نم هناي ىعدي نيتفئاطلا ءاسؤر نم ”لك ناك ذا 5200

 0 ابابلا دياوينايرسلا سقلعلا راتخاف هديرب يذلا سشطلا راتخي نا عمج

 ١64 .ةنس بأ ؟ا/ ةخئرات ماب فسوي ةبخن مساتل

 .مث ءابف 185 ٠ ةنس بلح يف نيلسملا دينجت ةلودلاتدصق اذه دعبو 55

 .ىملا .كيلئاكلا مورلا كري رطب مولظم سم.سكم لوخد قفتاو : اوجاهف كل
 نم 'اوءاتءاف بيلصلا ةيار همدقت' نيماسملا ةلحم كي  لفاح بك ومب بط

 نيرشت 7 سيمللا موي تادب ةنتنب ىراصتلا ةي.مبظيف اوغزفاو كلا

 لع اومجهو .سانلا ,تربمجتو مالعالا تعفرو لوبطلا تبرمتف ٠ لوال
 تناك نيب يسلبابلا انآ دم .همسا ريما مهماماو اهودإةلو ةموكسلا ةحلسا نز

 نيسئاه ةبيلصلا ةلح ىلانورئاثلاهجوتو ٠ لاتقلا لعمل اثح لبلهتو جزهت مهئاس

 0 يل تارا ارا رانا يقل نور 1 نا را

 هك ارا . نيرجييسملا ريك صم موعن اولتقو ٠ تويبلا نوبهني اوقفط

 ا 0 ل

 اد ىلإ بروف سميسكم كري رطبلا اوبلطو نارطملا .سامش اوحبذو اهوبهن
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 رسلا ةعيب ىلا نوجئاحلا هجوت مث اليل بلح رداغ اهنمو ةيواسنرفلاةيلصنقلا
 رئاثلا لمل ينائملا ناشييلا اقف هنايح 0 مرا كل نطل 7 باكو

 سميسكحو هنا مهنم أنظ ١ انظ رحاتخلاب ه ومشه لب هب اوأبعي ل م دك[ هئاومرتخ

 هو هلع هسفن قلاف مس اق جاحلا هد تعما ةماقلا ليوط ر يف ردا تقوللو

 | 0 1 : لوقي

 ذ هل لاقي كر اولتقو اهودسو ةسي كلا اولخد م هسوسف نم نينثاو

 اشخالا اهيلعاوقلاو رانأا اومرضاوعاقلا ىلع ةسدقملا رارسنالا اوحرطو نيفأي هلا

 لاو ىرغصلاو ىريحلا ةب القلاو ةسردملاو ةسنكلا تقرتحاف تيزااو

 0 لا ودولاب ةرخابلا ةياوربللا بن كلاب ةينغ تناكو

 دعا ردقو 0 نأر دجلا 2 دامو 3 "دات الك هذه تميضصاف ةقصالم

 * مهتيالقو مهتسين5 رارضا تناكف ةئداحلا هذه يف نايرسلا ةراسخ

 لاطلا امان انك هب. لع تفيبي ام تراكدلاو تؤييلا رارضاو اك
 1 ينع 1 نال و اهلا تيمو ىج نيب ةيجناسالا دحا هامخ سرطب

 د 0 أاسن إو ةلود لصنق سمس ويسه رز اندر م هحورج ديمصتب مسا

 لعل ىتح نيحورحملا رئاسب خلا لصنقلاىنعو ٠ وع تح هب رازاعلا

 م ال نايل ةبيتاطب يانكلا ةيقب ديمو ىراضبلا ناب ىمانلا
 ل ارق توشلا نور اننا زوو قدر قل او هلشلا نم ترجم اهئاف

 او مدق اذه دعبو ٠ مهنم مقتناو ميلعت تجف حاطب .:حيبصلا:يتكردا

 اوبقومف ةعصاعلا ىلا نينتفملا لسرا ديدج
 ديغ ىفاعت ىتح رهشا ةثالث لصنقلا راد يف ماقاف سرطب كريرطبلا اما
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 ناكف قيرملاب كل نأك هنا ىلع ل مدني م هلق حر

 ا ل وعتلاو ةم را ىف ىعسي اطشن اك ذ ٠ الحر دير

 فاكر فاعساب هتأن هيمور ىلا هذفناف تحاش سج رج نب لمئافوز نب سجرح

 يف هرابخا رذب ران ادا انارطم كلذ دعب ىصا ىذلا وهو كن

 0 ش ا
 نال ةينملا هئاجاع هلوسر حاجنب نيكسملا كريرطبلا انعي نا لبق هناريغ

 0 2 هى يضق هرثاا لعو جلافلاب بيصأ ىن -- هص غن مله اري "5

 بلح ةسينك يف نفدو ١61١ لوا

 مارق رأم ريدو ةفرشلا ريد ”مرف ةريغلاو طاشنلاو للاب هللا همحر رهتشاو

 اهنم ةسيفن أبتك فنصو ٠ افاقوا اهل أشناو ترثحا نا لبق باح ةعيبو مغر

 ةنالث هي هنمض ( ةسيكلاو هللا نع ةسيفنلا يطخلا ) هاهم ظعاوم باتك
 اموتا يرظنلا توهاللا مجرتو ٠ باح ةروث موي اهدحا قرتحا تادإع

 ةايحو ٠ نيصحفتسملا دشرم باتكو نهاكلا دشرم باتكو + زمرش ي
 سلا قيرطلاو ةيحلالا ةايحلا باتكو ٠ سونيطسغوا رامل ءارذعلا ير

 نبالسادقلا حرش بتك اوصا ىلع اهئا رجاو ةنايرسأا سوقطلاب هعلو ةدشل

 هروفاناهل لاقي يذلا سادقلا باتكو ٠ ةثانلا ةرلل يضضمالا عبطب ينعو ١يبيلصل

 ىلع ناكو ٠ تامحرلا ثلثملا ةورج ليئاخيم كريرطبلا هلعمو هم ةريس فلا
 باع مهضعب نا باوجلا ةعرس عم هقذح نع يورو ٠ ءاكذلا نم مظع نام

 ءامسلا _:را : روفلا ىلع هباجاف هتيلو هيضراع ةفخو هتماق رصقو هينيع قر

 ةبعلاو نيضراملا رعتش فيفخ انبر حيسملاو ريصف لقلاو ءاقرز امغب
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 41 رع قاتلا املا »

 ىلصوملا يريحعم نوطنا كري راطبلا دبع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف

 لوالا لصعلا

 هسيركتف هباختنا  ةفئاطلا ءابا ماننلا-يريحمعم ديسلا ةباين هه
 كري رطبلا ديبأت 551 نيدبع روط يف هادتها اك ريرطب

 اهرلا يف ءادتها --اب روا يف هل“وجن -- ةمور يف

 هن دوعو هروفن -عاهيلا نهأك لاسرا

 وسرلا ى مركلا زعوا سدقملا م مجملل ةورح سرطب كريرطبلا ين ض1 "هد

 كك رايدو نيدرام نازطم ىريحعم نوطنا ديسلا ىلا | 14+ ةئس راذا ؟؟ ف

 دوما ىلا بثكو اهديقفل فلخماقي اًعير ةفئاطلا ىلع ةيلوسرلا ةباينلا ىلوتي نا

 بلا .5يرم ةيفقسالا ةماسرلا لبتقا ناك يذلا ) هشنالب كرابم ديلا ىلا

 تالا سنس رضحيل ةفرششلا ريد ىلا هجوني نا ( لباب كري رطب ودوا فسوي
 سلا ىلاسدقملا عمجلا سيئر بشك هسفن تقولا يفو ٠ يلوسرلا ينركلا لبقنم
 رظن اوقلا سدقملا عمجملا ةلداركا نا لوي لصوملا نارام )١( ظوفح ىسيع

 انك لوصو 0 0 يا ملا فلخت نا نون كيلع

 ابلا نارطملا ملطا إف ٠ ةماسرلاو . باختنالا متي ثيح ةفرشلا ريد ىلا رداب

 لصوملاب نارطملا ةيالق ف ةظوفحملا عمجْملا سيئر ةلاسر نع (1)
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 ةلعلاو يو ل را ا ا

 ىريحعت ددسلا 00 هم' 00 ل

 قرودل ًاضياذدقو د دتي ةفئاطلاةفقاساىل تكف د :ادمحسا

 ضيؤفت ب دح بلخ يسرك نع باختتالا يفبوذيل رصم نم تحلش سجر
 نيرشت ١؟خيراتب كصيفمهنطونبانيبللا ضي وغتو نيربلألا ىلا بئانلا ةداب

 بوعي ديسلا اوناكو يناثلا ني رشت * ٠ يف مهماثتلا متفق سذنلا ءابا انآ

 دسسلاو 1 هأمحو صخمو كبلا نارطم راقن ىم دبسلاو قشمد نارطم اع

 ١ هلك 3 وسرلا دصأقلا ةطساوب لصوملا نارطم ظوفحم ىسغ سوي روغب.

 اوراتخاف :بئانلا ةدايس مهمدقتي (*) توريب نارطم كئاح فسوي ديس

 باجي ةيالقلا لح نع (1)
 مدخو (نهاك مستراوا 0+ ةنس وختم هنطو لصوملا رجم لبنس وجج يخا نباؤه (؟)

 ةمس نيثالثو ةدحاو ونروفيل يف ماقا مث 18617 ةنس ىلا 1858 ةنس نم رصم يف سوف

 يللا موزلل ةيليسابلا ةينابهرلا يا ايمتناو هل ناوخا هرثاب قحل ناك و - 18.55 ةئس هتأفر

 اعرثا لع اومقي لف نامز اهلها مهب
 يلح يف سوفنلا ةمدخل نيعتو 1814 ةنس سوسقلا لبتقا ةفرشلا ةذمالت نموه (©)

 كري رطبلاهعفر اهرخاوايفو 184١ ةنس هنابهر قرفتنا يلامغرلا ريديف ماقا مم هسارطق

 "ا ناكف سنراوك هاعدو توريب ّلَع م هزرع لم

 مي م اس يو |4156 ة
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 هأ نيلئاق اوفته ءابالا نا دب ىنعتساف ٠ يريدعم نوطنا ديسلا ىلا توصلاب

 لاا ذأ يملا بع رقز» نيدقلا حوؤلا لب كويشتتم نم انل

 ) نسحا اهنال يريرطبلا يدركلا كر نيدرام لء< نا ينامورلا ربحلا

 متسم ميه لس مث نم 31 فلفل: بازيسخلو ةئئالملا ةنياسل

 وتساو ةداعلاك نامالاروتسد ررقو ةفيظولاب مايقلا لع هدعاستل ةاجنلا ةديسإ

 هناك 8 سند الب للملا ديع موي ةياعرلا اصع لستو ةيكريرطبلا ةدسلا لع

 اال هلا رطب نزاكنا فسويا دسلا زويمح ىف [خه+ ماع رشآ لوألا

 0 1 لوتس يكل ليلا وتقر عون زويتلا راشملا ةقئاسالاو
 داي ف ةفئاطلا ماظتنال نيناوق اونسي نا مهقرفت لبق سذنسلا ءابا بغر مث

 )١( هلحم ىلا لك داعف كلذ مه

 وناك فسوي يردابلاب ابجصتسم لصوملا ىلا يلوسرلا دصاقلا عجرو
 رم يعوسلا دروبال فسوي يردابلاب ركب رايد كي وهو ىتتلاو ىتمودلا

 3 : حاحنلا كلذ :. اريغ ٠ ةلاسرلا كلت يف هيعاسم حاحنب 0

 - 01 رفضوا اتاك 0 رفس امس الوهراصناو يبوقعيلا كري رطبلا نال

 0 مهعورز ادسفاو مهيلع ةيزجلا رادقم القثف نيككتكنملا ىلع أبغش اراثا

 ما ىلعو نيقيرفلا نيب صاصرلا قالطا ىلإ تضفا لحنا ةيرق يف ةنتف تبشف

 اقلا قفارف ركب رايد ىلا اهرداغي نا لسرملا رطضاف تايذم تاوغا تجاه
 لصوملا ىلا

 لابلاب حشنيل ةيمور ىلا رفاسي نا نوطنا كريرطبا رطخو 5
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 اهيف ةباينلا داعا :_ عار نم اهولخل ةيبلحلا ةيشربالا رما همهي ناك او ٠ يوبال
 سوفنلا مدخي توريي يف ةنعم فسوي ناراعملا قباو كئاح فسوي ديسلا ىل

 ١84649 )١( ةئس ىل

 سايت نا 16 ناس يف مسر رفسلا ةبهأ ىلع هتطبغ نآك الو

 ة طضاو ناسا دانة سو اا 5« اللا ١ ايكو

 ٠ ادنكي ورب مي هدواع زحنيل اضيا ىيدراملا كس 0 ممكتت ىل

 تاظو ناس ا/ يف مظعالا ربحلا رماب تقر دق ةيكري رطبلا ةءاربلا تناك
 سائر ٍينوسنرف لانيدركلا هذخأ هيمور كريرطبلا مدقالف سدكملا عمجم ىد

 هجاوخلا هناجرت ناك ذا عساتلا سويب رام ابأبلا ةسادق ىلا ماركو عب مجمل

 مويلا مرباو هرابخاب رسو لسرلا معز ةفيلخ يا ينوراملا ناوهش ىتب
 رصف راك تل فو وتاني ظ 1 هكر ال ارحل رق ا ناحل
 ةيسودمللا ةلكداتو مظعالا نيا ةدكاح 2 ةلداركلا ضعب ناكئاولا رصق ىل

 نايلصوملا يب مانهبو دواد فسوي ناذيملتاا مهتلمج يفو نييقرشلا هينابر ا
 لع ايكأطنا اكري رظب .عساتلا سوبب هتبثا اهرئا لعو ءانثلا بطخ .ثيقلا
 نيررام لعجحي نا ينعا ةفقاسالا عم هررق دق ناك ام دياو ةينايرسلا ةفئاط
 نرم ةيئيصو ماك هيلا يدهاو : هم ماعطلا ةلوانم ىلا همزعو هيسركل أرق

 ًاتارطم ةبقاعيلا هماقا ثيح 1845 ةئس يف اهرلا ةندم دصق مث ةنس نيرشعو أعب رارصم ؛

 داع هريمج هخيو اف ٠ ىربكلا 0 ّط نواودسي مهاسع سويسونويد ل باح ٠

 لع قح لك نعو ةسلتخلا ةجردلا نع _لزادنب نا ّلَع لبقف 184 ةتس اًبئات بلح ,
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 صلاخلا تهذلا

 رحتي ذخا اهحاحنو 50 رطبلا ميظنتل فاعساصلا ًاجاتمم كري رطلا ناك الو

 داو>.ةيواسترفلا ةغللاب ترشن ثيح ادنلوهو اكجابو اسنرف دالب كي
 هفرو سدقملا نابالا ليبس يف باذعلاو ميضلا نم.هلان 1م ضعب عم هئادتها

 ًاضيا ةيزاستر فلاب ميدم دئاضق هيلا

 درشلا نوسوس نو.شوككلا نولسرملا نآك امل 1854 ةنم شوا

 اذو ةقباسلا نم ربك ١ ةيكرثاك ةيعر ءاشنال نيبسلا مهفناءاهرلا يف ةيكيلثاكلا

 ,قو ةكلثكلاب روجا ةدلبلا كلت يف نياصفنملا نايرسلا ىارطم: ميهربا نا
 وفن.كاذ ىلا ثععابلا نأك:و «٠ ٠ هتك المو 4 هللا كلذب دبشك ءاو نمدقلا' نامالا

 فن مزلا ناك ةريل نيو ةباب هبلاطي ناك هناف ٠ هكريرطب بوقعي نم
 هي نوطنا .كريرطبلا ىلا بتكو ٠ انازطم هتمانمر ءاقل-كربنط:ال اهعادأب

 .ث!يمدقملا طشوت دئنيح- ٠ هتيعر: نم ةلئاع نوعبس هرثاب .قحلو (1) هئادتهاب
 3 هدضعو : اهزاب نيلكنالا ةيلصنقل اليكو ناكو هبعش ءايجوءدحا
 دفا دوبعلا ثكنف بوقعي كري رطبلا عم هاحلاضف ةري جلا نارطم“وفيطسا

 رانا كاري نلشلاب ىنحلا لصتااملابا» ةحاث تغلف ةرزكذملاهتالماملا املو
 د* هو مهطشني نهاد مهيلا ذفني نا هتثنالب ديسلا ىلااب ةرزا نع رتبتكا

 م نب سليف ىلا :هعسا ةفرشلا ةذمالت نم:انهاك لسراف
 للاب ةكمويا ةمترادلا ةيئازالاو ةكرتلاو ةببزملا نحيا ناك" ذا(؟):ئدمالا

 ١ ةئس خي راتب ةفرشلا 'ةظوفحم هتلاسز 864 !

 ٠ ةنس [:هاك<مستراو 1845 ةنس ةفرشلا ةضردم..لخدو:1 81 ةنسدلاو
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 قفطو نيلسرملا راد ْف لرر 4تقول لحرف 1 ظعولاب 57 ةحمللا حيصف نآك

 ظ عوشي يمدقملا صفغنتف ٠ هبح ىفا اوءلاف هميلعتو هظعو 2 باطف سانلا دش

 مهدحا هيلا لاّتسا يتح هيأر ىلا نيككتكتملا دادرت-ا لواحو لمتلا اذه تر

 لبتقي نا لع كلر نأ سليف سقلا ىلع اوضر ءذ ٠ هريغ بذزتحا اذه

 سوم خبط نملعغذناف ٠ ةريل ناسملاو ة كير 4 | هل مقدإو م 57 رطب نم ةمقس)

 ًادغو ةلبللا هده يس#ن رو واح ا يسدقما ركمو مهتظال

 هيلا اومدق اوصبما لف ٠ رفسلل ب هأتو هتفرغ ىلا قلطنا مث « باوجلا مكيط
 ةيأهن فو هتك ةسحلاا للا لزاؤوه أما مجعج لآ هوم 2س

 عارغإو مهتاين دفا يذلا لؤميو مهبتاعي تفتلاو ءادوس .ةلجب حشتا, سادن
 مث ةيقاعبلا ةداع بسح. مرملا ىلا -_ اندر 22 اطار مرحلاب هفذق

 ممزتك | داعف نيرئاح 0 وكيرايد. ل هتعاس نم لغو رو ةلدبلا.مل

  نيدلا نومديو 5 هتريغ 00 مويلا ىت اود ريب و : مهيهذم (

 1( هور

 ايهرلا يف ادتفئاط يروخ يدمالا يجكشفت سرطب ةياوز )١(
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 ةيعرأل هشنالب دصأقلا ةبأمأ .س ىلع دلا ةأفوو ضرم موب

 زيزعت 558 قوثملا تافدء - ةلمرتلا

 ابروا يف كري رطبلا

 هز بج

 .بيصأ ىتلا ةاءلا ظوفحم ىسيع ديسلا لع تدتشا كاذ ذاو ها

 0 ردنا اكل قئلو يارتلا مل ل نارتعإلا كي هلبخ هآلاذنم
 هإ نب ساوب سامشلا ةفرشلا ةسردم نم لبقا نوضغلا كلت فو ٠ ضرحملا

 ةأيد توريد نارطم كناح فسوي ديسلا هعمر دو نأكو تماص لايناد

 هذم ىلإ هثنالب ديسلا هريس شارفلا جيرط هنارطم ىغلا الف ٠ 1١م6 ةنس

 .نبكلا ةجرد ىلتقيو يعوسبلا لسرملا لدب اهيف نيدتبملا ةءاججىلع ظفاحتىل
 رسوفنلا مدخي نيتتس ماقاو 3 مشراف ٠ نوتي ز سويروغي رغ نارطلا ديب

 وعلا هثلرعرب رطاخلا 1 ودم نك هاج وأو هصرم ىلعف ,ىسلع دشلا أما

 دهاشمب أنهتيلينب مانهبو دواد_سويهيذيلت ةدوع ربص غورفب رظننيف اهببذهتو
 بنما نا ريغ ةينافلا ةويحلا هتليازم لبق ةيعرلا نوش امهلا هعادباب نثمطيو

 ١ بيلصلا ديع يناث ١86 ةنس لوليا ١5 يف هب ر راوج ىلا لقتناف هتلجاع

 ايورو' ٍق كريرطبلا ةبيغ

 لو مربغب دادغو لصوملا ةيشربا ربد دق هللا هرمحر ىمسع ديسلا ناكو
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 بيلصلا لمحي كالارللا اذه بخت أ ميسملا عرس 0 8 عاهل

 هر هي ال هدا تاو يدا لع دلجتلاب هيعس ل

 زاكعلاو بيلصلا ًاداقتم ةيربحلا ةلحلاب اشتم هيسإك لع هوساجاو أ رم 5

 هرعدو ام هنم كربتلا ىلا مهسوفطو مهبهاذم فالتا ىلع سانلا باأتف جاتلا
 ءارذعلا ةعيب نم هبعش ةصح ىلا هيعسب فيضا يذلا لحلا يف رفح اديدج أرب

 كب رماام ىلع ةرهاطإ
 نا سدقملا عمجمل ناد د اديدم هياع متغا كري رطبلل هربخ يعن الو

 0 ديدج عار هل ا اغير ةلمرتملا ةشراالل أئئان هشنالب دسلا مان

 أموت رام ةنرو> يف ىسع نارطملا اهداش يتلا ةيفقس الا رادلا يف همأقم 6

 ان طر نع نارطلا نك و افون ىلا فاق بقل اهيلع قلطأ

 ثمد ًايلح أر وبص ًاعضتم ٠ عوضحلا تايلوسرلا_ يسر كلل اهضاخ ديطو تباث نام

 مالكسلا تقو يملالا سادقلا هي اهسالو ءاكبااف عوشخلا ميرس قالخا

 ةقيعف نوعا تنوأأ كلذ كي اوناك مهما تاقثلا هنع يورو *”يرهوجل

 انريخاو ٠ هئاكل نوكب و هلاثم ل رئانتث هعومد نورظني

 نرارطملا سادق ترضح » : لاق ةج 38 ناعن وهو نيلصفتملا ةعاج دح

 ا را مالكلا هتوالت ىدلو ةرم رات ادا 5 ل

 ىلا ترشا مث كلذ تدك" أتو يرلغن ”تقدخل ال الي فورخ ةئيه هتلدب
 انع باغ ٠ يرهوجلا مالكلا ةياهن دنعو ٠ تدهاش اثم اودهاشف يناجي نيذ

 ٠ « رظنملا كل

 يريحلا ادق ةلاطا ىلع هيعماس ذإي هيروهج توصلا مبخر هللاهمحر ناكو

5679 



 100201 يس ناك ةطروشلا ءارذعلل هدبمت اما ٠ امو نييعإس
 بلا نم روضحلا .كلاثي نكي ١ « ةنارهسلا » هيمن ىذلا ءاعدلاب عري نآك

 . دولا قم ظانغا 3 هنا ثيحي ةريرسلا ميلس جازملا داح ناكو ٠ عوشخلاو

 ما الذ هوجولا دحا لع اموي بسمغ هنا كالذ نم ٠ هخلاصف هاعدتسا ًاريغص وا

 + الذ ٠ يلا يتأت ما كلا يآ لبف بورغلل سعشلا تلاه دق لوي هيلا للسرا

 هقئاعو هلا ماقف نارطملا ىلا رداب مالكلا اذه هيجولا

 اللا ةيبحو اب را .دالباىف ةريخت ىشتناف نوطنا كري رطللا اما. ه4

 اهنأو ريظنلا عل طقتم رثلو روع ىلع زاحو ىوظحلا مهتويع يف لانو ًايلوو ًاديهش

 الاف, للحيو ةعتماو ثاثا نم بوص لك نم تانسحلاو فحمتلاو:ايادحلا هيلع

 وصلاو سوركلاو زيكاكعلاو نابلصلاو ناجيتلاك ةيعيبو ةيربحو ةتونبك

 ”راطعبق اهيلع ةرخاف ةوسنلق هلان ام ةلج يفو * ”ينيتاللا سقطلا بساتت اهبلغا
 دو كانه كري رطبلا اهسيلف اسنرف يف ةيجراخلا ريزو هيلا اهادها بصقم

 ١ 000 تالفحلاو مساوملا م ءايا يفو لصوملاو نيدرامو بلخ هلوخد

 ةينايرسلاب هعسا امهياع شقن دقو اوجلب بعش مومح هل ابءدق نارخاف

 اعانعلطا دقو ٠ دالبلا كلت يف هلوجت ,ىدأ ةبيجت روما 0 ىلع ترجو

 از هنا كلذ نم ٠ انل اهدكاو هرارسا تتاك ىنيدراملا ىشاب راهم انح ىبقلا

 | د وردا ةدحاهأل اريد 106 ةس ناري زح "يف
 مك |هورضحاف الط اهزما هغلب إف * .زيشا ةيناث ذئم شارفلا ةحرط:نهادجا

 ةرصني داك امو ٠ اهتاقيفر صو أهيلع لصو كرابف نهنم معيب را هلمحن رزكم

 ءاهذناف هني لبقث تاعبشملا عم قيس و فنشب ىلا تصيب يد ها نطللا
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 ةبوجتأ ةبووعا نخر صو اهتاود

 كركتود يف ةحل اتاوخال 5 كري رطبلا راز 145١ه ةنس لولبا ه١ فو

 ىضوابلجر ترسكلا دق نهادحا تناكو اكحلب و اسارف نيب نو ىرك ةيشربا ن

 اهتمدخ ىلا تداعو هل تركّشو تماق اهيلع ىلص الف ٠ ىنشتسملا جرد نم ةلز
 ناك ١55 ةنس لوالا نوناك ؟* يف ادنلوهب نديل يف هتطبغ ناك الو

 هبرسأ ناكو هردص يف هارتعا ضر شارفلا مزلو ةضردملا ك راتف نلا ملاح 5:

 نار ب هل ردم لا داعو قات كر راطئاهلع لست ام رع رع

 دئاصق اورشني و نطلا هركذب او ماي نا لع دالبلا كلت لها لمس اما اذه

 الليدنقارماما نودقوي اوناكف ةكرب هتروص اوذختا مهضمب نا ىتح (1) هيلع ءان

 اسنرفأ .ةراطملس ثاثلا نويلبات ةني رق دكلملا ايناجرا كري رطبلا لباق الو

 ن1 ل و الا كرر ل لوا تكا

 ناكف هللا نذاب دلو شال نوكيس لبقملاماعلا يف سيراب ىلا تدع ىتمو ءاملا اذ

 ةنطلسلا شرع يف هدبع ثيروو نويلبانل ًاديحو لجنلا اذه ناكو ٠ لاق
 دحا ةليا كلذو هدامحع ةلفح كررملا رصحو عبارلا نويلبأ نيجوأ يمس

 فرشلا ةقوج ماسو هديب هدلقو كللملا همركاف 1457 ةنس نيناعنش
 مظتف ةفرشلا ريد دصقو سيرأب كري رطبلا رداغ 1857 ماع السنا ينو

 مهسورد اوزجنا دق | وناك نيذلا ةذمالتلل ةسدقملا تاج ردلا حنمو اهبترو اهرو

 نيرشت ؟ في انها هعمر يلصوملا يجكرك قمنا نب انوي سوينانيرا عب
 بلح ىلا كريرطبلا قلطنا م ١8١ ةنس يفا

 يريحمس مسا اهيفاوق ةيواسنرفلاب دئاصقلا كلت ىدحا انارق (1)
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 اا علا لصعلا

 لصوملا يف مانمب سقلاو هلامعا - ةيمورب دواد فسوب رابخا <05

 بلح يف كري رطبلا رابخا

 هور .يف همولع زمنا دق ىل ولصوملا دواد فسوي نأك كلذ ءانثاو 4

 فه ةئس راذا ؟ه موصلا نم سداسلا دحالا ىف ةيتونبكلا ةجردلا لبتقاو

 شع ثالثلا ةلج يف ناكو ٠ توهاللاو ةفسلفلا كي ةنفاملا ماسو زاحو

 ه رارسالا سيخ موي اشعلا ىلع مهمدخو مبءادقامظعالا ربا لسغ نيذلا

 يمايد ناسن ١؟ ىف ةنس لكاورَوّزي تا ةداع ادنكي ورب ذيمالتل ناكو

 ماعطلا نواوانتيو ةيهلالا ةّيبذلا نورض< اونك ثيح هسينغا ةيدقلا
 لت يف نيءمتحم اونك او ٠ منيب رضخل ةنسلا كل: يف ىنامورلا ربخلا لزانتو

 راف اكد الباع "لوح ءارذعلا اودَحتَساَو اوروهتف مهب تطبه ةفرغلا

 رطب و نايلصوملا ينب مانهب و دواد فسوي متل يف ناكو ٠ اعيج اهتعافش

 د مهتمرب نبي فاح انا كمارو هت 11 ةَرَوم تك رق ينيدراملا كيصوب

 كلا ريد ىلا با ١5 ىف دوادا كسؤي سفلا داع كلذ دعبو ٠ ماخر يجول

 ءاعللذوا ىلاملا نينريعك هرقل فس هنطو ىلا لو مث هيف يناا بتكلا ملاطيل

 كال 00 هلع ًاديدمش متغاف أم وي نيعب راو دحاوب 00 نارطملا َدأفو

 رملا نم حو | ىلع شقنف هنساحبو هتايح خيرات ةينايرسلاب ملشن هل هركشو
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 هنو هةفاشر كعبو |6671 000 تونئلا ةدرد لا قرف يب مانهب اما

 هز لصوملا يل || 9 ىدإف اذملو ١ فيرس “أ سدقلا ىلا جح ةئلما همر

 3 5 فسوي قع 3 0 ع ا بأب 4 ين ةبكل

 باسحلا وي راوتلاوةيفار ةللاود رح او 0 اي لط 0 ب

 : ١ ةيلطلا لوقع كاذب -00- 1 ىتيسوملاو ةيلاطيالا هللا ةحاس ريجلاو

 5 كلذكو ٠ ةقرشلا داليلا رث سس يف لب لصوملا ل كأاذ د 02 نس

 سعشلا فيقش ىلع نيروكذملا 00 ةريغلا تامحو ٠ تانرلا ةسردم

 ساحي امهنم لك ناك ذا : هيف دحا اهقبسي مل :اشرالا نم اموناعدباف اضي

 ضرتعي و لاسي ذحاولا ةرواحم ةئيهب ناضوأفتيف بعشلا مادق شمرلا ةالص دع

 يي ييرلسو اسمان نع ىلا ع كلا ل رخآلاو

 نارطملا اهأشنا ينلا ساد الب ليحلا ةيوخا د ارماأن مب سفلا دلقت هنا مث : ةذإب

 رارسا لابتقا ىلا ةلوجلا باجتبو ةلئاعف ةلراع بعشلا لاوحا دقفتي لعجو ىسي
 ةاطعملا تادنطأ نم هبرصي ف ميلعةعي روش ميسم ءارقفلا أهيف نغ ريو صالخل

 ظ نيباشلا نينهاكلل _ءشلا رثكا ذملتف ايدايتعا ةنبكل

 ىلا هلوصو ذنم هنا لوقت نوطنا كري رطبلا رابخا ىلا دوعن ىكلو

 اهيلع فا تناك هنا ىلع ٠ مهتيشربا ةلاح هل نويبلحلا ىكش !851 ماع بلح

 هتخوؤيشأ همي رع ترا الف 89*18 ةنس ذنم ىصمس ليئاربج سويسانثا نا 2

 فلكل اورو نما ل للا ادب ادا بف كلا يدل عمجلا رماب

 ميكن كك رولا واع اذحلو ٠ 4 هب اندسل 4 ء لكف يشلا هطخو ا
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 هخش باختتا لع اوعمجا ام اذا لمعلا اذه ىنمتي هنا باجاف اليصا ًايعار ممل

 'رارطملا ىقبا : هنيح- يف م 0 م ذاو:» مهقوذل قفاومو.ماقملاب ريدج

 *:وهيلا زعوي ال ًانونأق هل هونلعيف :باختتالل اودعتسي نا هيوم لا

 م رقم ىلا هلوصو عب

 | ينايرسلا سقطلا برقي نا كري رطبلا ٍلعراشا.هشنإلب ديسلا ناكو

 11 امتي وز ةريصنلا ةقتاللا ناحل اولممتس.نا.ةنبكلا لع مزين ينبتاللا

 دقن ىغليو ٠ةذيتال ( ةناشربلا ) ةنابرقلا ةئيد اوذختيو ةرغ* نودب ىترسلا

 ا هتطبغ طراشو ٠ ةيتونبكلا بايثلا هسبل لبق نهاكسلا اهيضقي يتلل سادقلا
 اااكوبو ممراكسذا هتطسغ + ارحم يبن ٠ ليدبتلا اذه نا ةنكلا

 .ةرخبملا ءاغلا مهيلع ضرع لسرلا نم لسلستأأ مهسفط يف كلا مهيلع نوه
 ينيتاللا مياطلابةناشربلا لمعو يملا :سادقلا

 طسمتلا ديدش تمل ليئافور نب سجرج يروخلا وهو مثدحأ تاكو

 ري رطبلا مالك معم اف هملعمةورج سرطب ديبسلا نع اذا يناي رسلا:سقطلاب
 بم ةسدقملا ةحردلا ىلا انئاقثرا ىدل اناءانديس اي »: همئالمز مساب لاقو 72

 برااددع لع ءزج رشغانثا اهيف موسرملا دبعلا ةيدقلا ةناشربلاو ةرخيملا انوعسار

 ! كتظبغ نم.سمتلنف هيلعو مالثا نود اندادجا سّط للغ ةظفاحاب انؤرماو

 كا ىرا انرمأت نا اماو : فيرنشلا سقطلا اذه: لم ةماعلا ةظفاجلاب انرمأت نا

 ءاهنب انيمريس .ةعيظق .ةممجت نم انوجن دق.نوكذ كليو. هتمرب ينيتاللا سلفا
 اف» « لسا مايا نمب لسل تملا نسقط رهوج بف رحنو انرياجت اذا ءاحعالا

 وصا ىلع ةظفاحماب رماو ضرتعملا ةماهش لَم اينشمو ًارثأتم همالكب كرب رطبلا
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 ةناماو طيضب هعورفو سقط

 1 1 ل 2 ياللا را نع

 هرافظا ةموعن ذنم ناك هنا لوةنفهربخ صفخلن نا انل غاس نيح دعب ٠ بلح ةيع

 ةيابجل أبتاك لعج هطخ نسحو همهف ةعرسلو ٠ ةييرعلاو ةينايرسلا ”ىدابملا |
 0 داس اال أ ةموكح ىف ةيريمالا لاوم١

 ةمدخو سادقلا روضح .ىلا ددرتلا يىرع كلذ هلغش / و نيرشعلاو ةمسأت

 ناحلالاو ةسدقملا مدخلايف هنري لخا ةورجح سرطب كريرطبلا هبحا ذاو ةسنك

 هعلو ةدشل ريرضلا يبلحلا لاش فسوي نمو هنم عب رس اهسيتقاف ةينايرس

 ةنس ظابش + هي هاقر اهنقلاو ةسدقملا تاجردكل يبت ايلف ٠ مينا ميئارنلاو يناغال

 ةتر ىلا 5 ةنس راذأ 4 يف هعفر هطاشنلو هو ىلا 4

 فسوب و بعص ليسابو طابر ليثاربج ةنراوألا و نيرخآ ةعبرا 2 يروت

 ةورج :ليئافورو ني

 هتدوع < دلو 186٠ ةنس ةيمور ىلارفاس ةراشالا تقبس 1م هنا مث
 داع نوطنا كريرطبلا باختلا دهش نا دعب و ةفرشلا ىلا اهنمو رصم ىلا جر

 بلح ف سوفبلا ةمدخ ,

5205 



 | هاا
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 شوقرقو لصوملا داقتفا - نيدرام كي ةيكري رطب رادو ةسنك ءاشنا ١
 ةيلروخ < لطرملا يف نيعسبك ةاثنأل ةين3 انارطم اببمش باختتا

 طريطخم - نيدرام ا ا لب ينب مأثهب

 - يخرج ليئافور ةيئرو+ - نيعسنكلا

 نارطملاءاج - دادغب يفةسينك ءاشنا

 ةسينكلا تفادنق مرشا فسوي نب ليئاربج هعما ايكذ افيفخ ًاسامث بلح

 0 اسا مسشراو تاونس عبس ةدم ةفرشلا يف ةيرورضلا مولعلا ارق ناكو

 ”/* ةنس ناضمر ٠١ يف يناهأشلا '_. امرفلا نيدرام يف وهو كريرطبلا

 - ناطلسلا هب داج يديحلا ماسولا مث ةديبأتل ( ةيييسم 1807 ةنس ناسين 8)
 عومحم ةفئاطلا ةدئفا عفا ا دج ا(يءاش نيدرأم ىلا هلوصو موي هيلا درجملا

 ةنا دق طوشملا كريرطبلا ناكو ٠ بارلاو رول لا تناك ام اهاسناو

 ) رايدو باح يف اهتنراطم دب دعتو هتلم قاطن عيسوت ىلع لع سدقللا عمجملا عم

 0 انلخ لموأا يف ميةيو.للصوملا ةيشربا نم اهاصفي ذا دادغبو ةريزجلاو

 يف ف داش هنا وه نيدرأ» يف همربأ ر ءآ لواو * ظوفمم ى مسلع لد سلا بوبحملا ١

 لال ترودو حرف ءارذملا مد مسا ىلع ة ةسافت »4 ةيئاردتأك 3

 ا راقب اراد هلا ىلا مشو ٠ اناحم ءانبلا داوم لمح ىلاو لمعلا ىلا مهن
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 نيدرام يف ًافاقوا رادلا هذهل عاتباو ٠ ةنبكلل ىوأم مم ةسردمو ةعيسضةددر تا

 داش سابا دك 4 نك ىذا كو سوا اب هللاقي ناتسب كالذنم ابنع اجراخ

 مارفرام مسا ّلَعريدنيح دعب اهيف رم يلا ةيكشلا باينم ةبب رق اضراو ريهش
 عمجلاو ادعي دا 6-5-5 لمرت ا ل نلضوملا ىلا فلولا ةارآز

 نيلضافلا نينهاكلا ةماقا ّلَع مزع ءدب ءيدابف لمملا اذه لع هلجعتسي سدقل
 ايعار يناثلاو هنع يان ةباثب نيدرامل اهدحا نينارطم يب مانهبو دواد سو

 كل ا ا
 سامشلا 1804 ةنس لوالا نيرشت © تي ىقر نيدرام هتحرابم لبقو

 ن ازهاتم ناكرو قرع هاعدو. توتهكلا ةجرد ىلا مريشا تفسوي نب ليئاربع

 سقلاو وذ لصوملا ىلا هعم هيحضتسا مايا ةئالث دعب راو علو نسكت >

 سقلا مهمدقتي هاقتلم ىلا بعشلا رباكا جرفن ٠ تايذم نم ايتآ تاكو سلو

 ةيالقلا يف هلوزن ناكو ٠ كريرط||وخا يريحعم سجرجو ناععو ينب مانب

 جاردا ىلع ةصر لا يقدع تنشب هتامبغ مزعو ٠ ةرهاطلا ةنروخ يف ىتلا ةينارطل

 سارب عضو شمرلا ةالص ىلا هوقفاريل هب ةنبكلا فح الف لصوملا يف ةوسنلق
 هنا نع را انف اام 2 ل ودل رحلوا ني تسلا نيساللا نك“

 عمتجا هحالصا بجو ام ملصاو ةيشربالا :_ وؤش كري رظبلا دقفت نا دعب

 ةيفقسألاب ًاريدج 5 أوبختني نا مويلع ضرعو نيتنرولا نم بعشلا رباك

 ٠ ينب مانهب سقلا مهضعبو دواد فسوي سقلا مهضعب بضتناف مهل أيعار ماق

 جرخو ' رخآ تقوولا باختالا لج هرب. نا هتطبغ ىأر سعشلا ةفلال أظفح

 باختتالا رما يف ًاضيا اهبعش يار زيتخم نا هتنطف هنل د ثيح- شوقرق ةرايز +
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 11 الو لسوملا ىلا رظن نوف شوقرقل انارطم اوخحني نا مهيلع,ضرعف

 رءشو نحن اننا ٠ هوبأجا مانهب سفلا يخا ينب انح اجاوخلا ةرسا ىلا نيمتنم

 اء اوضرع مث ٠ ابعار مانيب سقلا بختشنف ةاصفنم ريغ ةدحاو ةيعر لصوملا

 مح ايوطو وئمع فسوياو 0 مهماقأف ًاسوسق مب مقبل ةسمامتلا نم ةثالث

 | امجار رك ابهنمو اقيِشعِبف 07 ةيرق ىلا هتطبغ لقتنا مث + * شح اياينو

 5 ايفو ٠ باختالا نأش.يف .ثيدحلا هيلع ُبعشلا هوجو داعا هيف .لصوملا

 فةسالا نم هءافعتسا 8 و دواد ىف ءوي سلا رضح ببيحي ام يف ًاراتح ةتطبغ

 داختالا ةعرق نا » مانهب سقلل لوقي نا كاذ ذا كرب رطب | 3 لادجلا لايف

 ل كغولل نيح ىلا 0 ..ءنالا لدعن اهل ايئام لص اك كيلع تمقو

 انلا دلقتي نا هل معسو ير وخلا ةيترىلا هعفري نا رذتآ ىنتكاو ىضتقملا رمعلا

 ٠ يفقسا بئانك )١( بيلصلاب بعثلا كرابي و ردصلا بيلصو

 ٍدتعيو ةيشربالا ةسايس يف رظني نيحلا كلذ نم ديدجلا تي روخلا عرشف

 هل يتلا صصحلا نا هتطبغ ىلع بعشلا هوجوو يروخلا ضرعف اهحلاسعب
 | للدار نسيتك "ثلا ىلإ ةجاج يف مهاد مهن تفاض ئئانكلا يف
 فروخ يف ةيناثلاو سند الب اهب لولا ءارذعلا رم مسا ىلع ةرهاظلا
 لاك لالا < * نط غلبب هتدماسم اوسقلاو لوسرلا اموترام مسا ىلع اموترام

 هتعاس نمو ٠ شرغ:فلا نيعب را نيتعيبلا نم لكل صصخن- ةبولطملا ةياغلل
 :وجرلاب كري رطنلا-ذخاو ٠ ةزاهلا يف مهصخريل أساّتلا يلاعلا بابلا ىلا :اوعفر

 دطو سلخ ىلا تفلدنق سقرم سهلا :داعو 1851: ةنس رايا 5 ىف نيدرام ىلا
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 ظعولاو سوفنلا ةمدخ ىف بئانلا هفرس

 ةنروخ هين اما نيتسنكلا .طتخم مانهب..يروخلا عرش كلذ ذاو ..9
 ةسردملا» يسع نرارطملا اهأتتبا ىتلا ةيفت الا اهتيالق تناك ثيخ ةرهاط

 ل ا ار
 ثنا نا تورملا ىك 1 ير اس سلا هلا
 سآلاو يلصوملا يلقدنف_:راعن سقلاةروكذملا ةنروخلا ينهاك ىلع اسيئر هماق

 يشوقرفلا ىتم نب ام
 دادغب .يىرهاك ىخرج دواد نب ل.ئءافور سقلا هيلا كري رطبلا مدقتساو

 ماسلا ةكم 0 لبثاف 1844 ةنس ًانهأك هتماسر تناكو ةفرشلا ذيم

 م و ا كا لا را

 دادغب بعش ةجاح هتطيغ ىلع ليئافور سقلا ضرعو ٠ يجكنفت سرطب هل

 امجار 2 ءاش امب هلصوو يروجلا ةبتر ىلا هأقرف هءاذم دجنتساو ةسينك ٠

 ًاضرا دعيو ةصخرال نامرف لاصتسا يف اهيلاو ةدعاسب ىعسي عرشو دادغب ,

 كدر 7 متهي كريزطبلا ديساا ذخا اذه دعب ٠ ءانبلل ةيفاك

 مهل يقف برلا لبسي اني أطيشن اهيبن ابئان مهبلط نورركي نويبلحلا بن
 عرش سحرج يروا ١ 885 ةنس'بآ ؟ةافي 50 انوناق امن

 نا مثاصوا امنا بيلصلاو متاخلاو جاتلا تالفحلا يف دات داك ا افتساأ

 سوفنلا ةهدخ نقتي نا ديدجلا 5 0 هت وؤيشل اريقوت هفلاس اوع

 كاوا < كاع ةنبكلا عم قافتالاب ضرفلا ةوال

 نويغاشلا مجم اهفو 18١ ةنس ةريهشلا قشمد ةنتف تبش
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 211 فرقت نارطللا نطضأ ىتح اواتقو اوسو اوتببؤ اوكتذف نيرحيبسملا ىلع

 و ٠ اهريغ ىلا هسوسقو توري اياديص ىلا ايش ياها عم ب.م ترا

 ريدلا ةيعمأأ تتنخا نا دفين كل الل قيل فأنا قاورنكو نآنبل فوخلا

 5 دأوف ةيلعلا ةلودلا هاو لوك ةينوح ىلا ةدمالتأا برهو نيمأ عضوم

 لك انماط 2 ةلودلا نم لانو قشمد ىلا بوعي نارطملا داع حالصالل

 ١ عت ا ال كا انراقس درتنلاف نيتهتوزلا :انيفورلا رئا
 نك داش كلذ ادعامو ٠ ىلوالا اتلاح ىلا ةسنكلا ةداعاو ةينا.طملا رادلا

 لدنح ةعلقو اشار .٠١ ايرس لك ةرودلا دعب اهلا ىوضنا هنال ةنطق يف

 * اش ىجاوض هسدحا يفنو ةيحلاصلا يف ةثلاث ةسينأ داشو
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 ساك | لصقلا

 كيس رولا بادتتا - ائارطم مانيب ديسلا ةماسر  ءاعبلاب ءادتبالا

 ديسلا ةيفقسا "11 ههاجو هطاشن - هعماسر - يلح نم سجرج

 ةسيدك ءانب - يخرج ليئافور ديسلاو - سوك رع سليف
 ايلياو يجكوت مارفا نيديسلا هادتها - دادغب

 حامم سرطب ديسلا ةماسر
 1 ا

 حاتتفا اهرلاهلا
 4سم

 عرشف لص 0 ءاشنال ةصخرلا نامرف 58 مام ب

 اعوطت لغشلا ىلا نوعراي ةفئاطلا نابش ناك ذا ةراعلاب ينب مانهب يروخل

 تايرعلاب ةريبكلا رمرملا عطق نوبحسيو ءانبلا داوم نواقنيو شاقنراو ره

 ناتسنكلا تعبر 1455 ةند تاخد الهنا د ةسبنكلا ىلا مطاقملا ن

 هئاءركو بعشلا ءاينغا نم نيئانبلا لع ل

 مهنموأناحم لغشلا ىلا مهم زوقباستي ةفئاطلا ءانباوحدصت ءاسنلا ليلاهت تناك

 ةقفنلل لاملا ىلا اوجاتحا هلك اذه عمو ٠ ةلعفلاو نيئانبلل ةمعطالا مدقل يل

 ٠١ ىف لصوملا ردانف ةماسرلل نيدرام ىلا يب مانهب يروخلا بدأ كالذ ءاثا

 مانهب نب دوادو نانوي نامعم سامشلا اهو نيب اش ابحصتسم 1875 ةنس طاب

 ةضايرر ىلا عطقنا مانهب يروخلا لوصو ذنمو ٠ نيدراب مولعلا اسيتقيل ةعاض

 ١855 ةنس راذا ؟ يف لصوملا ىلع ةزارطملا اصع ملتسا أهرثا ىلعو ءالتخا
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 01 نيذلا ةنراطما ركب .ىراكك سئ روق يعادو .اديبش نيعب رالا دنع موي

 ف ءانبلا زاجنال تراث رفاعساب هيلع كري رطبلا داجو طوبغملا كريرطبلا

 ءرلا تجرفت "ةفرتشلا ذيلت وابا ليئافيم سامشلا ابحصتسم لصولا ىلا ًامجار
 يدبت ىلع هللا نيدماح حرفلا ليتارتب نيفزتم اجاوفا اجاوفا هئاقل ىلا ةيلصوملا

 1 قر .هتقرت ةارقلا ثم اهن]ول 1و[ ةزعانجلاو ةعسلا ماياب ةقباسلا قيضلا مايا

 3 وليا ناي سامثلا مد هل ماع أبئان يروخ ا ةبتر ىلا دواد فسوو

 رته ديسلا اهب هلصو ةدجنب نارطملا حرف.بزأا متو ٠ دادغب ىلا هلسراو

 فالي كرابمديلا هفلاسا افلح ني ربنلا نبب ام ةداصق يلو كي ذلا نوتناما

 اردلا كاري رطيلا بدتتا قئماعو_«كزياوتت نم برقلاب ذاركالا هلق تيسذلا

 ف لصوملا ديس ءاقب ًارثاومو اعضتم قتعاف ةينازطملا ماقم ىلا دواد فقسوي
 اهحشتتفا يتلا: ةسردملا يف.مولعلا قليوو سوفنلا

 لفع نإ! تتشلا هوَحَو ىنااسسك تلحلا ناوطم:ةماقال. تقؤلا.ناح البو

 دعما -ةغطظولا هذ اةئالو ةملاضصلا اياوألب (ةضتم أصخت اومختني و برا مسا

 ناك ؟ اهخيرات ةظبضم يف كلذ اوحرشو روك ذملا .بئانلا باختلا لع اوعنجاف
 ةأاب فسوي يروألا مو سريلك الا تل ٠ رم ةنأك عيقوتب ا م5 ةنس لوالا

 هاض ليئاخيمو .ةيلوبمالسا فسويو هلاس سرطب و ةيلوبمالسا انح سونقلاو

 حولا .نم نينامو ةئامو تفلدنق سقرعو يئازادم .مازفاو غاسبص صلوبو

 مثلا غابص هللا جرفمنلا ةمغن هيجولا اجأوخلا رك ذلاب صخن تالئاعلا ءاسؤرو

 هضو شاخي و يفويسو تشو يدنهو يعجو:رهاض لاو غابص ل ارئاس عم

 لا ناسحتساب .مهباختلا متخو ةيلوبدطيساو زازهو ىلاتفو.نيقايو انهبو طابرو
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 ةمأمرلا لجأ امنا مهطابتراو ,تمه.ىلع ىنثاو هتطبغ رسف (1) كراح. فس

 هلوصو.ذنمو رفاسؤب ختنملا بدتنا 1875 ةنس رأيا ١ 8ىفو ةمايقلا ديع دعب (

 سويطاتغا ةرزاوع يل ةفقاما سئر كري رطيلا:هماقا هدعبو فاكتعالاب أ

 بنرايهرلا روضحي و نمرالا“ نارطم ٍيفاشاش ليئاربجو نادلكلا نارطم ون

 سويسونويد هاعدو : فئاوطلا. بعشو سريلقا "نمد ريفغ مو ةيشويك

 سديقي .لرا هصخي رو ٠١ رايا* 5 ديدجلا دحالا دعب سماخلا دحالا يف كللا

 هيكل سل ىلاح ىلا هتدوع ىدلو ٠ ةسدقملا توبزلا رئاسو نور

 ىنغلو ةديدج ةدباو ءارقفلل ىوأمر كابلاو ناييعلا نيدعودم ًأعنأف طان

 ميم لا 0 ذلاب , صخخ رمالا لرد نيلسملا دنع ىت> ههاج مظعف ةيالقلا ةنتك

 نم هيلع .رسعو لكشا ام لك ىضذقنف هدوي ناك :هنافءريهشلا ىلج ىتفم.«

 ل ل
 0 ل ل يل

 امههفر و ركب راي» بختنم نيوك رعر سليف يروخاو دادغب ,بختنم يجإ

 انهيناثو سويلوي اهنلاوا اجدو.1875,ةنب لوليا 5.8 يف ىتيلوب وراوملا ماقملا,

 ٠ هييأتل ةيناطلس ةءارب لاصحتساب ني روكذملا نم.لك. ىنتعاف.٠ س و

 يدممالا يجكنفت سراب .سامشلا اديس نيدرام.نع ليئافؤر نارطملا لف

 ٠ اموترام.ةدنروخ يف سوفنلا:ةمدخ هيلا دبعو انتهاك. ىنب مانهب ديسلا همس

 يرعب مسا لع .ةسانك ةراعب عرش دادغب ىلا ليئاةور.نارطللا لوصو ذل

 كللكلا ىلع .لصوملا نم اهيلإ:لقني روما ناك ذا سندالب اب لوبخا ءارذ
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 .رداطسوا هعما ىؤاهر نارام ىدتها 187+ ةند نم زوق رمش ىفو

 اجوبو طوب رن لع 188 ةنس رايسلا نبا كري رطبلا همسار ناك ىجكوت مارفا

 رطملا اضيا ىدتها اهسفن ةنسلا نما ١4 ىفو نوطنا ديسلانم ”لحلا لانو

 هوقعي نأكك كتي ذلا ودإب ةلئاع نم ىيدرأملا هّمع ةمعن سقلا نبا ايليا سنويا

 اراخلا ةحيتم 6 ةيس ل طءاعسنتلا اممم دق ةقاعللا كري رطب

 يدر ا هع ذا همست خالل طرصلا
 شرط, نسفلامكريوطبلا ءاقأ امسفن ةنسلا نم يناثلا نيرشت ١١ ىفو

 هناكو : سنايبالف هاعدو رمج ةريزج لع انارطم ينيدراملا جاتم حيسملا دبع

 راتو ٠ بعص سلوب نارطملا اهسئر ناكح موي نيلوالا ةفرشلا ةذمالت

 سايس دبعف اهرلايف هبعش وع ىف ابغار كري رطيلا ناكو 1447 ةنس هتيسوسق

 .ةلاديلا كريرطبلا مدقتسا نامالا ثيدح هنوكل امنا يجكوت مارفا ناراعملا ىلا

 امم اهرلا ىلا اهذفناو هل ًاتواعمو اليلد هلعجو لصوملا نم يجكتفت سرطب

 أب. الا اورتشي نا اهرلا كي نيه#ملا نييشوبكلا نيلسرملا ىلا بتكف قبسو

 ل رو شا اهيلالوف اوياك قيكتاناكلا قايرعنلا نال نايوبلا

 سرطب سقلا لصح الف ٠ ةصاخ طوب رخ يف نيزيتال اوبسح" يتح نيلسرمل
 ديب نيلسملا امم يف هبعشل نولسرملا اهارتشا يتلا رادلا مقوم نا هءاس اهزاا

 هجو ةمينغ ليئاخيم موحرلل اراد اهنم الدب ىرتشاف تسراصنلا نك اسم نع
 اعو ةيوقعيلا تالئاملا ضعب هيلا تقئاف * مويلا ىلا 4 انكسمو ةسينكا |
 ا اهرلا فيس اندوجو موي اوراص ىتح (1) لقي ةراتو : ةرات دادزي نيدتمملا

 يكشف سرطب يروخلا ةياور )١(
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 نصح دب ىلا لقتنا مث نيتاس اهرلا يف مارفا نأر .طملا ماقاو ' ةلئاع ةئام 6

 صعب دا نيد ريعص ةيكرار اد ىتتبا تسح قاجوب و روص

 يباحلا غابص نوطنا سف ةثدعامل نيعدو هتافو ىجح م 58 ماقو تالا

 موزع الا لصعاا

 يف ءادتها 511 بيجي ءانس لصوملا يتسيكك نيشدت ةافح 6

 ذافنا ؟ 57 دابطضا - ةري زجلاو خزا يفو لديزو صمح

 تسع هوانا فل ري رطل ءاو تصمرتملا نا ايععت

 هنفدو هزينجت ةلفح

 1855 ةنس رخاوا يف لصوملا ىتسين) ؟ ةراع تهتنا كاذذاو 6

 للا 22 رك نا ل ينب مانهب نارطملا لج

 هتلحي نارطملا حشتا روك ذملا ديعلا حابص يف مث نمو ىند الب ءارذعلا مب

 ةسمامشلا مبيلصلا ةيار همدقتن ةببالا لماكب ةميدقلا ةعيبلا نم جرخو ةيرب

 ل ل مث مهيدياب عامشلاو تارا رهلاو ناصمُ

 ىلع نينمؤومللا ريهامجب ناتسنكحلاو قيرطلا صغف حدصت ديشانالا تاو

 عدواف سركحتلا سفطب اوعرشو ةديدجلا ةعيبلا اولخدو مهسوةط فالت
 حسمو نيسيدقلا رئاخذ نم اًئيش ةثالثلا حباذملا نم لك تحت سرك

 سدقملا نوريملا نهدب اجراخو الخاد ةعيبلا تاهج عبراو ديماوعلاو حباذل
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 ظخ يتلاؤ ربدملا نادلكلا نارطم طابخ عوشي دبع ديسلا يفر ةلفلا تدتنا أو

 رورملا ةتلغش ىذلا كلما دوادب ةمحرلا ثلثما ىسع نارطملا 4ث اهيف ةسمع
 711 نايلس كامل اب.نئنإ ءانج نارطلا ةدايسا ل مو: برلل لكيم ءانب نع
 فدو دنعلا توبات هللا لقنو ميلمترواب "برلا لكيه داشف ةعسلاو ةحارلاب هلل

 مماثلا مادصالا يف ءاج 5 1 ارا بعءش رضحم اهالت ىتلا ةبيجملا هتالصب
 بيعشو ديدجلا ربما ىلع مالكلا 7 الا ::لوالا كولملا رفس نم

 ءاهج ةيكيلئاكلا ةسنكللو مل حا باطو ءاعدلاب ةمتخو

 كراذإ "وه ةراشدلا ديع موي لوسرلا ان ةعس تناش : د كلذ لثمو

 ةوةلي ز> ةوافحي ةديدجلا ىف يف تهتناو ةمدقلا ة ةعبسأأ ْف ةافملا كو 2 ام

 لوالا نوناك يف دادغب ةبينكل يثا افور ديسلا سرك اهسفن ةنسلا

 ١ ماملا يعارلا رطضا مجرقفل نينموملا ةقاط قوفي لمعلا اذه ناك الو

 , ةتمابش :هتلدف شرغ فلا نيرشعلاو ةئاملا لع فينب ام ءابرلاب ضرقتنسي

 لاو هسادق تو بعشلا اموي دشح هنا ىلع دالبلا كلت هي هل ليثم ال لمع

 وطت ماتخلا يفولاملا لذب لَعمهتمامش "ثحو مهتريغ زفتسا هب ًارثثوم اباطخ
 .دتسا مث ٠ بولطملا غلبملا اهنعي دسيل ةيعيبلا هتعتما نما مدقف ليضفلا ربجلا

 اجولاجرلانيب ةيربحلاهتلحب لاجل ردحن امن رفاو غلبمينب انحاجاواهقيقش اخ
 ' شرغ فلا نيتس ىلحلاو دوقنلا نم اعمل ءاسنلا نيب هبئان فسوي يروجلا

 مهمأيا ِق مكب ”هدهاشل ا أم مهتدهأشم نم نيلهذنم نيرورسم اوجنرخو

 | نيتميرلا اتلك يف ىضقل ' سيدادقلا تناك مولا كلذ ذنمو

 تانجلل ةسوانم سادقلا دعب نم ةقيتعلا
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 هيقينوف ءاحنا ىف نوطنا كري رطبلا دهع يف ماجتلا رابخا تعلذؤو اك

 خزا مويا اذ لاقي يتلا ىدبز ثيب ةيرقو نيدبع روط هي
 ةسينكلا ىلا ىقثا ينيسدلا ليئاربج هعسا ددص نم أسيسق نا كلذو

 ةعاط لرد مث انامز اوغب اف صمح نم ةلئاع ةرشع 1 عذبكيلا

 0 هاش ل ل را
 نع شرغ ةيامسمح هل عفدي 0 ليئاربج سلا ُُ ضرف اذه

 ةاسدل ح عنتما ذاو ةيومدلا ةبارقلا نم رشاعلاو عساتلا هجولا يوذ تاجا

 نيرشعو ةئامعملديز ةيرق خيش نادي زىموم نب سايلا هلبرحتو درخ 47
 اورهجا قشمد يللاو ىلا مهب ىثو سراب نارطملا نالو ٠ ٍهتي رق نم هل

 ا ا |1100 لرالا نر ف كا

 مهتيل : نا مهئارطم ةباجاف مهن عم مهتحلاصم ىلع بوقعي ديسلا مز

 نكل هامح نايرس نم اص د صلقتل اميمج نوكلثك
 يح 2 مهسوسي يكلئاك سيسق دجوي مل ذا او دترا مثل

 ةن نم هريغو سخاب ليئاخيم سقلا هدعب و مهسوفن ةمدخو مداشرال يىلص

 أوو اوتبثف يلديزلا رمس سلوب سملا بوقعي نارطملا مل ممر نا ىلا قش

 انموي «

 ند ا وتبتالئاعأا ضع ايف ىدتحأف خزأ ةي ا

 اوطشنت نيدلا ةيرح تحنم ايلف ٠ ناداكلا ةعيب ىلا نوددرتي نامزلا اذهل اون

 سرطب بهرتو ةخابط تراص ثيح نارفعزلا ريد ىلا هب همأ تبره هوبا لسا ام (1)
 ًانارطف انهاك ميئراو اهدلو
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 )| ةيرق يف ىكيلثاكلا ناميالاب صخنو ٠ ادبعماهولءجو ةريزجلا يف ًاراد اورتشاف

 ! نوطنا اغلا 0 ا ناذه ودنه اموتو انح يندقملا نبا نوععم نيسايشلا

 1 كمال اهيونتلا نارتو دلال نضوفو امبم اح رف نيدرام

 ل اهكاق ىلا :اموت نيرتلا و تالذوماتناورك تونكلا ةنؤبنل ادادطعنلا

 دأتلو ١5 ٠ ةنس زوق ه يف اندأك هتطبغ هعسرف +. ةروغعم اماؤا +ةلاغشا

 لوا“ ةواشالا :تقس 5 هاري ولا 05 انارطمحات»٠ سرطب ديلا ماقا ماجنلا

 ةلعملاوودنع اموت قنائنلا همدخيف هعبب يف سدقي:ناكو خزا ىلانوععم سفلا

 رقلا لها ج اهو خزأ نارطم موصرب ءات-ا ذئاي-و لفل نورضح ددجلا

 ل نوقلطي مهضعب ناذو هسامش تب ين وهو هيلع اومجمش سيسقلا ىلع

 داشخا رسك نيدصاق تببلا حعطس ىلع ًاروذ نوجرحدي مهضعب و صاصرأا

 ادب رطخلا نوعمعث سقلا ىأر الف ٠تيبلا لها عم نينثالا لتقيف طبهيل هفقس

 ءاقدصاب راحتساو ةبرخلا اهمسا ةببرق نيملسلل ةيرق ىلا برهف جرخو هيز
 وت اماو ٠ مويلا ىلا اهيف ماقاف هتلئاعب هوتا مت ةريزجلا ىلاهب اويهذو او>لستف

 ( 20 موصرب ناراطملا هممسرف مهبهذم ىلا درا و مهفاذن هسامش

 لال ا ةيذلدا اكلك لاق طاهللاب كاين أةدقوأ كلذ دي مرما نع لجبلا

 ,والا ةرلا دعب تاق باش دلويل ناكو دكلنكلا نع تي درا تاعفد تسلا

 رق كلك ناسي لازفا كرست ةفلاثلايفوإ+ ةيبانلا قف ءلاب تبضأ مث

 يرق يف نيدتبملا ةيقب نويخزالا دهطضا مرصرب :رارطملا يعاسمبو
 ل اهتستكاو اوبرضو جارخلا فاعضا اومتارو : 2 ل كا

 باق نيدذلا نم (صخنو ٠ برفلا نم هلان ام ةدشل تومب داك ةعمج ىسوم نا
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 ءانبا عم اوثبل لب مهمزع ختري مل كلذ عمو وسرا يسدقملاو ةعمج ونوي داهطض'

 ةضيرف نوضقيو نهأك نودب مثدحو نولصي اوناك ذا نانجلا يبات مهتل

 يف ايس 6541 8  مثددع فعاضت أل ةري زجلا ىف حض

 تلاز ام اهضئافو نويدلا نا لوقن ينب مانهب ديسلا رابخا ىلا دوعن لو

 دنملا دالب ىلا هتنهك دحا لابناد سلوب سقلا ذفني نا هارطخ ىتح هيلع كا
 ديلا نم ةداهشبو ةينايرسلاب بوتكم نوطنا كريرطبلا نم روشنم ادي"

 ديسأا لبق نم دادغب نموليا ليئاخيم سقلا هعبتو ٠ ىلوسرلا دصاقلا نوتنا

 رأيا رهش ين دادغب نه نانثالا ملقأف كر يخرج ليئاف.

 | م5“

 لسراف هتيعر لبقتسم ىلا رظني ينب مانيب ديسلا ناك كاذ ذإو 9
 نب دوادو ينامحر ميهاربا نب سيوأ اهو نيبخشنم ن 00

 نال سأيلا ىلا هب يذفن تداكف نوبدلا ببسي هتقيض اماو ٠ ةعأضر ما
 كاري رطلا نا هغلبو ةدئاق ريكب تيم هيلا تك دنملا ىلا ذفنلا سد

 - هنكلو ةدءاسملاب هدعوذ هدحدتسي هيلا بتكك لاقل ءادب 7

 0 . ناريزح ١١ سدمللا موي ينافلا ماعلا ر داق ةينملا هتلجاع هدعوب زاجن'

 ةعسلاو ةدارلا هللا ضاعا اهيفو ةنس ةرشع ع دحا ةفيظولاب همايق دعب 87

 بمشلا راتتساو !هسريلقاو اهرابحاب تايشربالا تلمتكاو ٠ تاقيضلا تن
 لهرالا سوسق ناك ذا نيدرام انزتجا ال كلذ نم ٠ مولعلاو سرادل

 اولخد ريهشلا ينايلب وكلا قاقشلا ب رسل نايرسلا ةعب ىف نوس دعي نويكلثك

 اطلا .ةلاح نع مهدحا هلأس ذاو ل را مهعم نحنو أع
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 او. دحاو سيسق لع رسحتن نينس لبق انك ::لوقيو مكب قفط هتيبوبش مايا

 | عرب رظنلا قوت للمو . كار ١ مةييكلاب تيا دعأ زاب دقق:نالا اذأو :روعأ

 :نمرالا ةنك فيفل عم ينايرسلا سريلقالا هزينجت ةلفح نلارضح ليلجلا
 ا اراب نعم ني انشا ب دسلا هنيالو ةلغ اولض نا ديم و: قاذكلاو

 ألا ١ ةئازدتكلا نتدرامز لبي داع ان دومارق ميظعتلا ةياغب هناثح عدوأ

 دأز انح اشرد ازا 2 تديقاو ٠ مارفا ر أم حبذم تن كلذو اهأغنا

 :جبلت ادلاخ رمل هتميهو هم '>و هتريغو هناا ؟ذ نا ريغ ةيءزنلا هسفن نع

 ائموي ىلا سانا
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 يدمالا م سليف كري رطبلا دبع ٍُط ةفئاطلا لاح يف

 لوألا لصملا

 سريلقالا ماظن - دبملا ىلا لسرملا رابخا  اًبئان تحلش ديسلا ةمأقا : 4
 را سندخل مائعلا ضع ايثيكو شراقلاو تاصهارلاو ةيوخالاو

 هني ركن ةلفح-- أكري رطب سوكرع ديسلا باختلا بلح
 ةلقح  ةمصاعلاف انرفف ةيمور ىلا هرفس 5٠”

 بصن -كبنلا نارطم ةافو - ةيئرقلا ةئسلا
 ١ ,م ماصخلا ؛لب - هل فاخ

 "سرا وساق الحا

 م مس 0<( سس

 بتدنا 5 يلوسرلا ىدركلل ةفئاطلا ديقف ىنن الو 7

 نيب ام ةداصق لكوو 0 ةيشوجكلا سيئر انولشرب الؤقي بالا طسأ

 ىلع ةيلوسرلا ةباينلاب موقيل بلح نارطم تحلش سجرج ديسلا : نير
 بالا لك و هتعص كعوتل امنا اعئاط ىلف ديدج كري رطب اهل ماقي نا ىلا ةفئا

 ني بتكو ٠ هرتافدو هتاكورتم متخي و ديقفلا موتخ رسكحي نا دوك

 رمالا رودص سمتليو كلذب هربخي ورب ردنكسا لانيدركلا ةفاين ىلا ناري.

 عي ينالتيل نايرسلاب ناينوسح رويذسنوم ةيصوتو باختنالل ةفقاسالا عام
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 الولح نكملا يعاصملا ةكلمملا ةمصاع

 قرم سقلا ابحصتسم نيدرام ىلا سجرج ديسلا هجوت اذ: دعبو

 اختنالل مزل الك بترو ةك ري رطبلا تاكورتم لجسف هرارسا متاك تفلدنق

 |[ سايشلا عم لصوملا نمانملت نيدراع ةيكريزطبلا رادلا ف ذئموي نكاو

 آل رانا ةندت ىف راو الواي وف ميس. ترثاكلا ةفايس ةقسرف نانوي
 ارك لا للا ءاقإب كيلا اءاسدعلسلا قابىلا ًائامز: تايذشؤ يدان

 هدم ىف الصح دق دنملا ىلا ناذفنملا نانهاكلا ناك كاذذاو 89

 ءانرودلا رتفد اهوملسف اهب هنونبق ىصوأو ين اللا اهتارطم بحرو يأبمب

 7 اك د رطل ةانطب# للبسفا هلآ ريغ“ انتل |ةتتفازي "ةةلزلد اورجأتماو

 ا ول ليو دك هتالوح لكو نأ ساوب سفلا رطضافهدإب ىلا

 لمح نيتيشربالا نم لكل شرغ فلا نيسمح هب ىلا ام يفاص ناكو ًاعجار

 ىروخلا ةتر ىلا ا ديلا هعفر هباعتال ةازاحبو ٠ الا نورشعو

 ذب ُّط هبئان فسوي ي روخلا عم اممم دئموي طيشنلا ريخلا اذه ناكو

 دذاملا نواوشلا ىفف :مانهب ا نأ ةاعقتوطنلا ةساسنا ةنملا رات

 ٠, نارطملا روضحي ةنبكلاب عمتجي ناكف ٠ ةيحورلا يفف هبئان اماو : ةيندملاو

 «ولسن سل مظنو اهولحيل ةيمذلاوةيتوهاللا لئاسملا مهيلع حرطيو د عجل يف ذ
 طلو 5 ةسمامشلا ةمدخ بترو ةسدقملا عماجلا لاعا نم ةفلمتقم نيناوق

 اءارقلا بتك اضيا بترو ٠ ماظن نسحاب كا تالمنملا يف مهفوفصو

 ايرسلا ناملال يف اون هلا | هه اهيل كا رثكنلا يف مهعمجي ناك و ٠ مدخلاو

 | تالفملل ًادادعتسا امس الو راثقلا توص ةقفارمب ةيبرعلا ليئارتلاو
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 مانهب ديسلا مهحنف ةرهاطلا ةسينك يف ًاسامش نيعبس لع فيني ام عهتم دع

 رمزملا ةجرد نم راغصلا تاجردلا طابش 1 موصلا نم ثلاثلا دحالا م

 عبار دحالا ىف اموترام ةسين يف مسر كلذ لثمو ٠ نوقايدنوحلا ةجرد ع

 نم لب لصوملا سءانك نم رثك !كلذب ةيشربالا تهزف راذا ه موصلا ن

 ل ا ا ا

 07 ةدابعلاو نيدلا لوصا ةلوجلا يلعتك ةيدسجلاو ةيحورلا ةمحرلا لا

 اوناكف مهنم ءارقفلا فاعساو مهتيزعتو ىضرملا داةتفاو : لوانتلاو فارتعإ

 مهمادقا فسوي يرولا لسغيف اريقف رشع ىنثالا رارسالا سيم موي نوغمد

 يسقطلا لسغلا ادع ام كلذو دوقتلا ضعب عم باث ةلدب مهنم الك يلعسي

 ةئف سند الب لبحلا ةيوخا نء جنت ذاو ٠ هسفن مويلا يف نارطملا هرشابب يد
 اققد ًانوناق 0 بترو ةرشء ام ماحلا يروا زيم تادباعلا نم ةديد

 الصو نابرقلا ةرايزو ةيحور ةءارقو ةديسلا ضرف ةوالت 0 هيف ض

 ىلا روضحلاو صالخلا رارسا لابتقا يف مهبيغرتو مهتيزعتل ىضرملا داقتفاو ةيلف

 نرعع الدب ءاثر شاردمو ةيحور ّةءارقب تيا لها لاغشإو نزحلا تو
 ىلع كلذ سانلا بحتساف : اهءاغلا ديدجلا يعارلا دصق يتلا ةحانملاو 'اكب

 اال ل ار لل الا نسا رطل اذ ترح

 رقنب نهراهجا دعب تايهارلا ىبب ركل نايزملا دنع بترا ىنملا تادبأ
 ةنيزلاو ىلحلا تادباعلا تعلخ ةلفحلا كلت لالخ ينو ٠ ةعاطلاو رقفلاو ةفع

 . 526 دلحلا ةقطتمو دادحلا ءادر نيملسف سهلا نويتس روش ةللاث

 ني رضاحلا بولق يف ايندلا ماطحب ءاردزالاو عوشم ا عوقو ةادسلل نا
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 اسمن فسوي يروج ا دهحجا كل ىلا 0 لصوملا ئرادتم تناكالو

 اعبطملابب تكلا كلت تعبط مث سردلا اهنوخسنتسي ةبلطلا ناك بنتك فيلأت
 ب رع ةخسن دعا كلذ ادع أمو ٠ أهم نولسرملا ىتا ىتتلا ةيديدخلاب م ةيرجنحلا

 الوب اقوا لاي دزكلا ةقفن:# لع كلذ دمي تمبط نسدقللا باتكلا

 اعوبطملا تناتسطوربلا بتك نع نينموملا لاغشا كلذب دصقو ناجع ع كغزأوو

 رمدقملا باتكلل ةينايرسلا ةخسنلا م ىنتعاو توريبو ندنلو ةطلام_يف

 اءدبلا مضفل ينعا اهسفن ةياغللو ناداكلا فورحب تءبطف ةطيسبلاب ةفورعملا

 :ايحةجرتب هرادص ًاباتك ةم العلا هان ةرزاومب مانهي ديسلا ف دص ةيناتسطوريلا

 ذايرسلل اريوتت ةينايرسلا ةسينكلا تاداهشب هدياو نيبلك و لكذوزو .راثو

 ًاريثك دافاف 1451 ةنس عبطف نيلصفنملا

 ظوسرلا بئانلا تدللش سجرج ديسلا ناك كللذ لالخ ينو «

 رسقرم سفلاب ناعتساو سذنسلا مائتلال مزاي أم ءىهيب لح ىلا هتدوع دعب نم

 رهش يفونوطنا هاعدو 1875 ةنس راذا ؟5 ىف يروخلا ةبتر ىلا هاقرف تفادنق

 1 لصولا م انهب ديشلارداغق تلعب ىلا ةفئاطلا ةفقاسابحا 1415 ةنسراذا
 ائرأو ةفوشلا ةسردم 0 هتيشربا نم ةذمالت ةيئاثل اك عيا ناين !.

 عمو دادغب نم ليئافور ديلا لقا هدعيو ٠ ادنكبورب ةسودم ىلا مثدحا

 لك الف ٠ ةفرشلا يف.مهشلث ىقباو ةيمور ىلا امهنم نينثا لسراف ذيمالت ةثالث
 ب مانهب ديسلا هدعب و بئانلا ةدارس مهءدقتي ةيالقلا ةعاق يف اوسلج ءابالا ددع

 رسيملف ديسلاف ٠ ءابالا مومت هنع بان ذا ينايلح بوقعي ديسلا نااكم مث
 نع بان ذاراقت ىتم ديسلا ناكم مث ٠ يخرج ليئافور ديسلاف ٠ سوكرع
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 بان ذا يقايذملا نوتيز ديسلا ناكم مث حاتم سرطب ديسلاف ٠ ءابالا موم
 ٠ هتع ايليا ديسلاف ٠ ىجكوت مارفا ديسلاف ٠ تفلدنق .:روطنا يروخلا هنم
 الا اوعف ايساتو فلما رد طر لا نوال لى ةيراخل د
 ةداصقلا يئان انولشرب الوقي بالا روضح 1855 ةنس _:راريؤح ؟١ ين

 ةسنكسلا يلا يئانلا ةدايس اوقفارف : كولا نوتناما يرنه ديسلا ضوم

 اراطمم ذا معا عر ايدوأ ” ناي رقلا كك دلي و همادق اررصحم د3

 'هبختني يذلا مسا مينم لك بتكي نا ءابالا لم ضرعأو ءابالل ةسيددكحا

 اذهدعبو ٠ ريبكلا حبذملا ُْص وصوم ساك 2 اهيقليف اممتخمو ةفرو ص برأ

 ساطرق : يف اهررحو :قاروالا جتفو انهاكو ةفقاسالا دحا ةداصقلا يئان ذم

 ٠ سوكحرع سليف سوياوي ديسلا ىلع تمقو .تاوصالا ةيرثكأ نا ىدان

 مهدشانو هلجا.نم اولصي»نا مهلأس مث الوا رذةعاف ٠ هدي نولبقيو هنوني اولبقا
 برخت اهتاذ يلع مسقنت» ةكلمم لك نا ثدح ةبحلا طابرب هعم نيطبترم اونوكي
 شرعلا : ىلع هوسلجاوةي ربحلا ةلملاب هوحشوو فافتالاو دولا صولخب هوباجأ

 باختتالا كص.يرقف سعشلا لخدو باوبالا تحتث كاذ ذاو ٠ هماما اوبصتنا

 ةئدتح نادل ىلا جرخ و.بعشلا كوابو هليميب مفر .هدذ ليبقت |وّحو نا

 نرم .نينثاب ًابحطصم بهذ ناري زح ؟* ينو ٠ ليترتلاب ءابالاو سريلفال
 ةلواتمو سي ركتلا ةلفخ ىلا هوعدو اشاب تدوج دمحأ ديسلا.يلاولا ةلباقم ىلا ءابال

 مونرلا ةدلبلا ةنراطم. اوعد مث ٠ لالجاب مبعيشو مث ابلو مهب. بحرف ماعطل
 زيا تاور نيك كل اوني نار امل او يم رذلل يدلاو ةيرارلاو نول
 سريلقالاو ةيبريملا ىلاحلاب ءابالا جشتا نيمملا مويلا يف اورضح اهلف-٠ ةيجي
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 بختتنلا هبناججو ةيوعارلا ةزاكعلا اكسام بئانلا ةدايس مممدقتب ةيتونبكلا لاحلاب
 [ 1 0 ياما ةيار ءارو ةييكلا :ملا ميتال وزرانمو ةيداعلا :باوثالاب

 نيدكلاو راثزلاو ليشرطبلاو صيمقلا يختنملا اوسيلاو ريبكلا جيذملا مادق ىلا
 امقبلاو حبذملا ةحان 2 مد لل مهتم نانثا كل ب _هذف 57 5 هيلع اوليساو

 ا لا اقلب بلان عيشو ١ هج

 ةدسلا ىلا كاعد سدقلا حور 00 يئانلا هلبقتسا حبذملا مهطوخد

 دتباو مهيسارك ىلع ءابالا ساجو دمعسم لع انخل ٠ ةيكحاطنالا ةيكري رطبلا

 تاج وهو ناميالا روتسدب بختنملا رهجا لوالا اهثزج ةياهن ينو ةبئرلاب بئانلا
 ايآلا هب ل لصف ةودلأت دعب و : بئانلل |رلسو هععا اهيلع عقو 6

 ااحهالا حتفو بئانلا نم ادب هيلع مهي أيا ءابالا 0 اثحو هذا 2 ىلا

 تبئانلا رهجاو مهيذأيا ٠ ءابالا عفر همم غرف الف ٠ الاهتبا فئاثلا ع 2 38

 يرزايرسلا كوي وطيب" سوكرع سليف سويطانغا » ديدجلا كري رطبلا مم
 هص اهب جشتا ايلف ٠نولتري مهو هتلح ةيقب ءابالا هسيلاف بصتناف 0 ٠

 رختنما ديو اعيمج مثارسيب اهيلع اوضبقف بئانلادبب ةزاكملاو ايلعلا ةجردلا ىلا

 دع » : نوفتاه مثو هدحو هديب اهوك رت ”نبقوف بئانلا اهاعجالف : لكلا تمن

 رابو اههفرف « ًاعيج كئادءا لع طاستثو نويبص نم برلا كا لسري زعلا
 دارا لصف القف 22 ءابالا «ءفرف : ةدسلا لع يوتساو اهب سعشلا

 ري دحو 8 يا ها وسك وا »سو ربلق الا عم أوهته هنم عرف او ٠ اصلا

 2 نادقلا لكيلا بلطتناوا نيرتفادا كرانف هرازناو تارسثتالل
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 ةيارو ءابالاو سريلقالا همدقتي ةيالقلا ىلا هب اوراس ذكيحو ةبترلا لكاو
 ىقيسوملا تاهنا تناك ءانثا ءىناهتلا هيلا اوعفرو :رووعدملا هعيتو : بيلصلا

 هئانثا فيو ٠ ماعطلل اوسلجو نيفظوتملا رئاسو يللاولا رضح كاذ ذاو ٠ حدصت

 تارابعب نوحبلي مثو مولا فرصناو * يلاوللو ةيناطلسلا ةرضغأل هتطبغ اعد

 مهتايشربا ىلا ةدوعلاب ءابالا ذخاو ٠ ىضرلاو رورسلا

 مهتقفرب وةيمور اودصقف مانبب و سجرج ناديسلاو تا اهلار اما و 1

 كريرطلا دياو ميما نيود ابابلا ةسادق مهب ب >رف تفلدنق نوطنا يروخلا

 ةذمالتو فئاظولا يلوأ روضحب با 17١ىن هديب يلوسراا نويلابلا هدلقو ديدجلا

 ءاشناب ماني ديسلا ةمه ىلع رابحالا ربح ىنثا كاذ ذاو ٠ نييقرشلا ادنكبور

 رغم امهنلك فيس ريبكلا يذلا لمحت ناهيلا ضوفو هتيشر يف نيتسينكل
 ىلا هتسادق ضوف هسفن خيراتلا يفو ١455 ةنس با هخنرات _كصب كلذو

 سجرج رام يديع يف ةباوسرا ةكربلا حني نرا هبلط بسح سجرج ديسأ

 رصموتوريب يف بعشلا دقتفا اكو ايسا رامر

 ثيح ةكلمملا ةمصاع ىلا اوهتناو اكجلب و اسنرف يف ةثاالثلا لاج اذه دمبو
 ل نييدسلا قع 61د راق ةفربشلا جل ةاو قح هورططلا 01, كوالا لا
 ٠ هتلشرب

 يتلا يو ةينرقلا ةنسلاب ةيمور يف يلوسرلا يسركلا لفتحا كلذ بمعو

 هذه ءاهب فءاضتو ٠ سلوبو سرطب لسرلا يميز ديعل ةنس ةئام لك ٍف دأب

 ءايلوا نم ل و نيرسعو ةسه ةسادف اف نت ةتبادق نال 1451 ةنس ةادخ

 كاذ ذاو ٠نايرسلا ةنراطم نم رفن ناكديملا اذه يف نيمكتاملا ةلمج يفو * ه
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 أبرق ينوكسم مج ماثتلا يف هتبغر رابحالا ريح نآعا

 ا لل و نا ا سلا ضرم ةنسلا كلت فو

 7 2 يب ايطاب امذل ناك .هتافو تلحوترااءأش اذاف لاو ءاوذاليدتب ىفاعتي

 زاك اخ ةحلاص ةخوضيس ىف 178ةنس دانا ىغقفهتلجاعةينملا نا ريغ٠ريدلا

 دون نم 0 مهنم لك ظفحو ريدلا ناكس م ه.كقم نمطقاستت ىوقتلا اربع

 رثك | دحناف نيلص ملا ةرانا يفهئيأنع فرص دق أميك ًانعار هللا همحر ناكوكزملل

 سحب نكمتو ٠ يلوسرلا يسركلا عم اهريغو (1) ميتيبرقو كبنلا يف مهسوسقو

 ٍدننلا يف ىشيحخلا ىموم رأم ريدو : علما قيفابلبإ رام ريد داذزتاما نم هترادا

 ايلا ل نافيا نأ ايس نم لطم نيلصفيملا نيبو همي تاعزاتم تركن

 مو ( 1849 ةىيسم ) ؟؟*5 ةنس نأبعش ١1 يف ًاخرؤم انامرق لاث شح

 اًلطوم اناش هل اناجحرت ًادختم ابوروا ف لوجتو مظعالا ربخلا ةاباقم دصق كانه

 كشر مدد قري رش او ةمارع نم هب نكمت اناسحا مف وع هعبا

 هيلع ماني ًأشارف الوا اهيف دجي م هنأ عم

 هي نا هياع ضرع“ انلق ام ةفرشلا ىلا سليف كري رطبلا عوجر ىدلف
 سلا نذاف راقث ىتم ديسلل افلَخ ةفرشلا ذيملت يوايشارلا نيهاش سجرج سلا

 ددوا417؟ ةنس رايا ١4 يف هعمرف هترادج ققحت اذا همسري نا ينايلح بوقعي

 رد كحلا ةحرد لمعقا:ناكو + ةداعلاك :ةناطلس ةءاربب دياتف:سويروغيرغ

 1833 ةئس ةنروخلا ةبترو 1875 ةنس ليئاخيم مساب

 روحو ددصو - 1و © : اك سدا ميثي رقو ماثاي رق مسا علاط 6

 ". -4:.16ا لايقزحو.8 : 5؟.ودعلا رفس ةامحو
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 نارطملا نامز ٍُط در هل همحر ىتم ديسلل تدح ىذلا نالللا نا ريغ

 0 7-2 سرأعب ديسلا هعقا رفة رح انلا كالت ةبقأعي نيبو هنب دد# سحرد

 نم لصفتا كلذ رثا لعو همسا تدفرو هيلع ةيلعلا ةلودلا تفس ىت> مهئارطم

 تافارخي رتغاو ٠ ةناتسالا ىلا ةرم نم رثكا رفاسو هتبب يف لزتعاف أضيا هتيشر.

 ىثاب راعم فسوي ىرو ا كيلا يف ة 1 تاو هلازتعا دعب نمو ٠ ةقيقح اه.سح

 ادكي وربما م ١64 ةنس ةفرشلا ىلا 000 ا 446 ةنس ينيدرألا

 ًاسقر 35 0 ىلا هندوع ىدأو ١8519 ةئس اذ 2 نراو ا ةك هل
0 

 ع

 ىلإ داع ا 0 0 ىلا دقوا أاهدعبو الا ر من ةبلطا

 تامو نيدراد ل مج لا 1101 كربلا يف ايئا همأقا كا رطلا

 ١849 ٠ ةئس

 ارا نسل ثداك ام هنأ لوقت لصوملا ىت ديكر اخ ىلا دوعل ىل كلو

 ىار املهنا كلذو ةيظع ةنف 5 ودع راثا ىتح اهديشت دهب وهزتو

 نولو#ي اوقفط : نيتديد>ح نيتسنك لع ١ ةوصخحم نيكيلثاكلا زوف نولصفتل

 اودارا مث نمو : ةيدقلا سئاكلانم محل ىتا صصحلا نع امبب اونغتسا مهنا مهنع

 مهقوقحن الي لطلا ادهمهموصخ ركنا داو ١ مانهب نا ءانثا العد ا

 نيتسيكلا لع غرظن اوقلا ةيناطلس نيمارفر ةيعرش تامالءاب ةديوم ةروك ذل

 راسل را ل ل

 اال 0 وم حيتافملا ح :اك الو ٠ ىمدوحأ مسأب ةفورعملا يدومعلا ناعع

 ةصخرو 5 0 4ف أعبلا املا نيكيلث كلا دس ةراثو قاعملا كيب ةرأ

 سدحي رما كلذ عمو 5300 حيتافم نوكلئاكلا اهلغاص قرمتملا أضاب ناعكأ
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 ردس نممانب ديسلا ةدوع ىدلو نيقيرفلانع نيتسيكلا لافقاو اهلماع دادحلا

 0010 1 ا لا سر ممل نقولا 5:5 نامل ا ةدجو

 ماعلا ىلا عراسف عازنلا امهيلع نيتللانيتسيكلاب فّرصتلاب موصخلل ممعم اذهو

 ل ريغ احم نيحلكلا ةملسسق ةدافان رماوا لصيتساو ةئنسقلل ةديوملا قئاثولاب
 هو ةناث ىوعدب موصخلا بشت ىتح انامز ءارجالا لطام تيسدنفا فصأ

 ء اغر اموت رام ةسينك ءانف يف ةكرتشملا ةربقملا لصفي ناك امدق ًازجاح مهعفر

 ٠ ةسيكلا يروخ فاوط انح جاجتحا
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 ىابلا لصعاا

 -- لصوملا سئانك لجا نم ,هبعش عازن -- نيلصفلا كريرطب رابخا "الا
 - روزلا ريد يف ةسدك و ةيعر ءاشنا --يفاكتاولا عمجملا ماثتلا

 رباقملا بسب ةنتف -- ىرتاكنا ىلا يب ديسلا رقشس

 سيلبف كريرطبلا ضرم -- لصوملا

 دا ا 05 ةقاعيلا كريرطب بوقعي ماقا كلذ ءانثاو "الا

 اوضري مل مهالو مانهب نايرفلل اقل رونلادبع سقلا نب سجرج هعسا لصوملا ين

 درعا صال ا لا يحرعتلا هللادبع نبا , ءانهب امهو نينارطم مهل مسر 4

 نارطم وكسم ول” نب سرطب ”هفلخ 07 1ةنسكريرطبلا اذه ىفوت املو ٠ ىتم رام

 هلدب بصنو هلوع سدقلا نارطم رولادبع هعزان ذاو 1875 ةنس هامحو صمم

 دنملا ىلا رفسلا روكذملا كريرطبلا داراو :يددصلا فوطس هللادبع _:رارطل

 كريرطبلا لانو“ ةريأ ل هل عفدي نالع هتقفر يف نر نافولطسنبال حمم

 يروتكو كلما نم ةصخبرو نارا ب5 ىلا السر زيبا هردنا يف سرط
 تاير انامل ركن لب نان ع كم ”لضح هل ناكف رالم ىلا باهذإ

 باجو هكريرطب ةدارانع ًامتر كانه فوطس نبا فلخت .هتدوعىدلو ٠ لاملا ن

 اريك افلبم عمج ىت> الام هضوع ضبقيو نوريملا عزوي وهو ةيرابللا سئانكل
 مجر فوطس نبا نا ”هغلب الذ 1878 ةنس ةيذيطنطسقلاىلا هجوتف ”ةكريرطب ام

 هسبح مث ةريل نيعب رالا مفديبا هنال ,نارفعزلا ريدىلا هذخاب وهلزعب نأعا صم ىل
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 © 207 ركب رايد ىلا قلطناف بعشلا هوجو ةهحللاص نا ىلا نيدراب هتي الق يف

 5 ,رطب ةافو ىتح

 لا نم مهصصح يف ذ نييكلئاكلانوعزاتي لصوملا ةقاعي ناك كاد ذاو

 ويكيلثاكلا او أهنع ىنغيف مهنأو الظناآك أهيلعمبم وصخ ءاليتسا نانيمعاز ةعدقلا

 اطو : مثدجو مهلاو تدشت ةديدجلا عيبأاناو مدادجا نع ثرإ اهنا نوعّدي

 رحدم بصن مايا أشأب ايض ”ةماقم يلوو يدنفافصا لزرع نا ىلا ماصخلا اذه

 ل 11 رغد اع تضرع لضولايةزراعحا ىذا االك ةشن دادتل انلاو انشأ

 نيت ىص 6 ةيرف لك يلععي نا يا راصحنالا هجوب اّتمسقب ىضَقف

 دش ماصخ هنم جنن : ةَقبا لا نيمارفلا قوطنأ ياش حلا اذه فراك الو

 3 دسلا نولاطعي 0 بابرا ض ضن كلذ لع ةوالعو ٠:ىوعدلا تفقوتف

 كلذ ”هماضف ءالفك هنم اوذخا ىتح هومفارف٠اهضئاف ضئافبو اهئافوب ينب

 ومت " يف عسأتلا سوبب ابايلا ردصا أنك ذام ّط لاخلا ت تناك اهفو ففي

 9 كال ءاب وزو ىيلئاكلا م ا ماعلا ةفتاسا هيف بدتنا ًاروشنم 1874 ةنس

 ددقنا لوليا هيف أيناث ًاروشنملسرا مث ٠ هماثنلا يف .بغر يذلا ينوكسملا ممح ا

 طي نا يسع مهبهاذم فالتخا لعنيلصفنملا ةفقاسالا روكذملا محملا ىلل هيف

 اك اوايا 1 ىف اناث ًاروشنم ردصا م٠ مهروضحب ةيعيسملا ةفلالا داعتو قاقشلا

 فضفر نيكيلثاكلا ريغ نا ةحيتنا تناكو٠ ةيناتستوربلا ىهاذملا ءاسؤور هيف

 , نم اوف نويكلثاكلا اماو ةلطاب للعل لبجنالا مركلا بحاص ةوعد أعيمج
 | ةدالا ةتراطمو _رايرسلا كريرطب ميتاج يفو ةيمور ىلا هاحنالا
 .فع ايلياو يجكوت مارفاو حاتم سرطيو يخرج ليئافورو تحلش سجرجو
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 يروا هدع باناف هتخوطيتا باهذلا نم نكت ف ٍنايلح بوعي ديسلا |

 ايهصتسم لبقاف يتوهالك محلا كلذىل يع د دقناك يذلا ىلصوملا دواد فس

 دس ةم لا كات متغاو ادنكب ورب ةب2كم يف اهعدوا ةينادلكو ةينايرس أبت

 ةنايرس تادابشب هديا مهتصعونييناموزا رابحالا ةسائر يف ةينيتاللاب ايا
 هناي اة وكلا نان نةنر

 ري ىف 1859 ةنس ل نول ىف يناكتاولا محا حاتتفانأك و

 ري: ىلا ةسقنم عملا ة دعملا داوملا يف تاضوافملا تناك و«: ىربكلا سرا

 هي“ سادقب ءىدتبت ةيرس تاساج ف مهعجاب ةابالا لع اهتصالخ ض رع
 هدفا فيلما ينب مانهب ديسلا هس دق سادقلل نايرسلا ةبون تناك الف ٠ مثد

 ند للاب كرجل وي و نال ل ترا 06

 نييبرغلا ءابالا يف نسح عفو و هسادقا ناكف ٠ هسقط ةغلب مهنملك ابل ف سود

 نالعا يدق لع اوعمجا ءابالا رثكا نا ريغ ةريثك ةضوافلل ةدعملا اياضقلا تنا

 نيمار ملع | كلذو ناءالا نم انا اح داوي اهينا يتلا ةىصعلا دي

 80٠١| ةنس زوق ١ يف عساتلا سويب ةسادق اهنلعاف_ةيعر ةفصب يا اردتاكلا,

 عيتلود نيب تبشنن نا برحل هئاريغ ٠ .:رامالل اًداضم ابفلاخم ىسما كلذ :ذن

 لممف ممجلا لامعا ب قرت ةيمور ةنيدم نييدلابب وكلا راصحخلو ايسوربو أسن

 ةيمور ين وهو بيصأ دق سليف كريرطبلا نانو ٠ هتيشربا ىلا ءارالا قف

 ىلا ةدوعلا ىلا رطضاو هترايز ىلا لزانت مظعالا ربحلا نا ىت- لاضع ,ش

 راخأت نود نيدرام ركب ,

 : ابعوقوا اهنيسحتو روزلا ريد: ةنيدم قاطن 0 ص ةيلعلا ةلودل'تمزع الو
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 ل رفلات يصن ٠ لصوملاو دادغب و نيدرأمو ىلح نيب اهطسوتلو تارفلا طش ىلع

 وعقر# نايرس مهبلغا را قلخ اهل هلا حزن ةريسي هرب فو اهياع الاف ماي ومع

 .هاربا نب ناملس سامشأا مسرب ا سلف هك وطلال ا

 وكذملا يملولا نم ديدجلا سقلا لانق متابلف مهيلا 'هدفويو اسيسق ىلصوملا ينوتبل
 اناذورةيسنتك :افططاش ةعساو [ضرأ

 حر ىلا ةممم فسوي نارطملا ىلح يف لقتنا 187١ ةنس راذا 14 فو

 0٠" اكل يفك ناكو ءابالا ةريقم ىفهونقدو كقساك :هوزاخل نات هلل

 1 لاقف رطلاب ةلولبم اذن هتب ىلا سادقلا نم أموي داعهنا هنع لقنو' 595

 موصرب ةحئار نم ء ءىس انج نو ارم هلوح

 .صق ىناكتاولا عمج ا لامتا فيقوت نيح ينب مانهب ديسلا ناكو : ؟

 واضو ديلا ةقيض نم هيلع وه ام نرونمؤملا فرع الف اردنلف ادنلريا ةريزج
 يرام ةأتفو ثرقف نع اغر ادنلريا ةفقاسا أ مهنم صخمن ةدعاسملا نم مهكما اه

 ؟اطنالا ةسككلا دئلاقت .هاوفن اناتكاردنل يف وهو فاو ٠ ىلنوت هزيلا اهمسا
 ا رسلا .ابلصا لع هتادابش لمجنو هتعص#و يفامورلا يملا ةسائو يف ةينايرسسلا
 رينا ةلحرلا كلت نم 1410 ةنس هتدوع ىدل هنكماف ةيزيلكنالا ةخالاب اهحزبشو

 ريغلاب ريبش نهاك ىلع ديدج رمغب بيصا هنا ريغ ٠ ةبولطملا نويدلا نم ابناج
 رام ةنروخ يف ثدح رماصخ رثا ىلع يفوت هبد ليئافور سهلا هعما ةبلوسرلا

 ا ادكي ورب ةسردم نم هل فييلات عيوعبر ىارتت م ٠ هتأفالم يف ىعسف اموت

 مظع اغلبم م موأعلا نم غلبو ٠ اكذلاب ر مشا ينامحر ميهار .!نب سدول ةعماو ا ملال؟

 د مولعلا يف هنارقا ىلع قبسلا تابصق زاخ
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 ةربقملا كي فرصتلا نم هبعش نوعنمي مانهب ديسلا موصخ ناك كاذ ذاو

 لينلو ٠ نفد الب مايا كلئاكلا تملا ىتبب ناكك ةرهاطلا ةسيك يف ةكرتش

 دتشاف اجراخ اهوحرطو اهباحصا ءامسا اهيلع ةشوقتنملا مانرلا حاولاب اوثبع مهي
 هعباو فرصتملا ىلا ىوعدلا تعفرذ ٠ ةج رئاس+ نيقي رفلل تراصو ماصخ

 مثدحا ناكو نيماسملاو ىراصتلا نم ادوهش و ةربقملا صحفف اشاب يدب

 اوااقف سجرج يبنلا ماج مامإ ميحرلا دبع الملا هعساو الوم هب 'يج مره نم

 هله حي مثاتوم نونفدي نايرسلا يقيرف نا د دوهعم ريغ رنامز نم فرعن أن

 درت تا ال ا لا ل نبل بولا ا

 يف ةكرشلا ىلا اوداعف ايعرش ًامالعاو ةخسن نيتفاطلا نم "لكل لسف راقد

 .ةيالقلا يف وهو هيلع ٌدتشي هضرم لاز اف سبايف كرب رطبلا اما قياسلاك ةربق

 ةنس راذا < يف هتايح 00 فئدا ىتح عجوالا دباكي نييدرأع 000

 هتسائر ةدم تناكو ةنس نيعب راو 57 عيمجا نم ه ]2 انوساع 11

 نمرالا يتفئاط سريلقا مهعبتي ينايرسلا سريلقالا عمتجا تقوللو تاونس يف

 هنلاس باجي ةيئاردتاكلا ةسيكلا يف قولا هلاثج نو ينبت لل نادلكل
 ٠ مارفا رام مجده تا

 بعشلا بطخي ظعولاو ةيلوسرلا ةريغلاب أفصتم ريطخلا ربما اذه تاكو
 ةيالقلاةبتكم ىنغا يذلا وهو ٠ باتكيف ةعومجي هظعاومكرتف ةيبرعلاوةيكرتل
 هزايتحا ةصرفب اب روأ نم اهب ىلا ةلع 00

 ةيناثلا ةرملا ايلوسر بئانتحلشس جرج ديسلاماقا يلوسرلا يسركلل يعن ذنمو
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 5 ابل :

 يباحلا تحل سجرج ديسلا ةيث ريرطب يف

 تزاوألا لصعلا

 ناحلالا هأؤايحا ؟ا/ه 0 كري رطبلا ديباتو باختلا 4

 ةئاصر 2 توترييف ةقرشلا ىنبنك ءاثنا:  ةيشملا

 مارفارام ريد ءاشنا - نيدراا باث

 8104 ةنسس راذا ” ىف سدقملا ممجملل سليف ءاةوع الا رق جا

 0ر1 الاطلاع فمان“ ةريقو فرالش تشن رج ديانا ا
 متبسو ةفرشلا ريد يف باختنالا سذ:- ىلا مهبدتني ةفئاطلا ءابا ىلا بتك

 1! 'ةنسلا | نم لوالا نير لقت 8 يف ميعامجا متالو ةتوعد.اوبلف كانه ىلا
 !انلاب ةفرشلا سيئر قرزا ليئاخبم يروخلا : بئانلا ةدايس ادعام اوناكو

 سفن نع ةلاصالاب ينايل ا سويروغيرغ ديسأاو يب مانهب ساروق ديسلا نع

 ارفا سواثاطسوا ديسلاو يخبرج ليئافور سويساتثا ديلا رع ةلاكوابو

 كلل لو ٠١ ةيكبراعبلا 'ةيكافلا نارطم ةفع ايليا "نسينويا ديسلاو ٠ قينكوت

 يس بيغتملا نيهاش سجرح سوي روغي رغ ديسلا نع ةباينلاب ناوهش سأيلا
 رئانلا ةدايس باختتنا لع ةيعمرلا ةعرقلاب اوعمجا مث ةضوافلاب !وأدتبا : ةناتسالا
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 لوبق 'تيبا ةحار :يف ةفئاطلا تناك امل: الئاق رذتعا كلذ ناعا اف هس

 ترثك دقو مويلا اهلبقا فيكك يتعص نيدرام خانم ةقفاوم مدعل ةيكري رطب
 ردن ل كلا يملا هس نأ يدع هلع ار 22 نا عا(

 متعاسلو يضرف ”كصلا هولسو كلذ ىف كصب هوقثوو ني درام يف هتماقا نب

 نايرسلا ىلع كبلعب نارطم جاملا نحوي ديسلا روض هسيركت ةلذحي اوعرم

 لدب تايب كيفدوا بالاو : نمرالا نارطم نايجاح انحوي ديدلاو : ةنراوأ

 ةداعلاك ةسائرلا اصع هوس مث سدقملا ناهبالا روتد ررقف ٠ يلوسرلا دصاقل

 هو نس ل ال ل ا

 كريرطبلا بتك كلذكو : ةطرش ام لوبقو هديبات نيسمتملا ىرج م حمرم

 نا مظعالا ربملا متعاف ٠ هيمورب هاي

 يلوسر رب دم ةفصب بلح ةيعر سوسف ةفرشلا ين وا يلح يف ةءاقالاب هل جم

 دي لع كريرطملا ىلا كلذ غيابت لف خو د راق يف هنع بوني افقسا يقي

 هز لود او م ىفو ٠ لالا لع رار ,رةكسا لاك درك

 ماتخ فو ديدجلا كريرطبلا هيف كرا ةلذا كلا هنا نانا دنا هذ

 نويلابلا هحنج ”كصلا ميتاو هيلا 'لسراو كلذ ين كص نيودتب رما هباطخ

 ةهبلط بسح كريرطبلا ىلا ضاوفو 1487/4 ةئس لوالا نوناك ل يف يلوسر

 رام ديعو ةمايقلاو داليا يديع ىف لماكلا نارفغل غلا عم ةيل 1 !| ةكربلا مسن

 ٠ كري رطبلا م >آ موي يفو يروتلا سورطانغ

 ىلع هفسا راهظإ نم كلاتي مل.انركذ ام ىلع ةلدا كلا هباطخيماف املابالا نكو

 نم دالا قاف صو 410١| ةنم ةمحدعلا ةديقع نالعا ةححي نيينامرجلا قاع
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 يفو 181/8 ةنس ذنم ةرداصلا سروسروارب ةفورعملا ةءاربلا ةححب نيينايلب وكلا

 |( م ا لك باختنالة ءدقملا نيناوقلا يف مت 6 ةدا ةاغب

 وذ نم ”ةندلي 000 نينيطلا انهو ماوعلا لخادت نود ريا 58

 كالدلا نم ةرادج رثك ١ ناك نم ديءيف يلوسرلا ىمركلا .ىلا ةنسحلا ةداهشلا

 رمرطب نوطنا ديسلا ناك و ٠اعبار ًاصخش هفرع بسح ني ع _لها ريغ اوناك اذاف
 253 كي نايد نارطم نايلب رك ديسلا ةضفرو كلذ لبق مهكري ل
 - ةسور ىلا نوسح ديسلا ين ومالا ةئس اكري رطب هتعمو هدم ةيلعلا ةلودلا

 . اقلا اذه دتما نيس دعبو :نيئنايلب وكوني نوسح ىلا مهتفئاط تعسقلاز
 لع رشع ةعبرا مهفاقش مادو ٠ نييصاعونيعئاط ىلا توسقناو نادلكلا ةفئاط ىلا

 رضعب زهتنا حورشملا ببسا) نييكيلثاكلا ىلع ةدتشم ةيلعلا ةلودلا تناك امفو

 ولبق مهنا هتتراطمو_:رايرسلا كريرطب نع يلاعلا بابلل اوغلبو كلذ نيدسفملا

 17 ينوسحلا بزملا اوعبتو «سروسروار» هءدب يذلا يلوسرلايمركلا رش سلم

 .هلينا كريرطبلا رطضاف ةيناهاشلا ةءاربلا لاصحتسال ضعتف ١ ةلودلا عانتما نع

 ةمصاملا ىلا لسرا هناف ليكو ةطساوب و سار يلأءلا بابلا مجاري انامز ةفرشلا يف
 ةقنا م ٠ هيلع ةلودلا يضر باجيسيو ”هتحاس :ىربيل يشاب راعم انح وي يروخلا

 اك نا ىلا انام نانثالا تستف:ادبكب ورب ننلث ىنيدراملاكيسوب نسوطب سلا

 ؛ةءارب نسحا ثناكو ( 14074 ةنس رأيا 5 ١849) قس يناثلا دامج ه يف ةءاربلا

 ه مب ارلا يديجلل ناشينلاب يضح ةءاربلا دعب و ٠ هلاثما ىلع اهب ةلودلا تداج
 هالبىلا ”هذفناو اي روخ هماقا هتطبغ ىلا سرطب سهلا دأع اأو» ىلوالا ةبترل

 هلاغشا ءاضقا دنحلا
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 كريرطبلا ءاقب مم يا ًاواح رما نم تحتلا ةينابرلا ةيانعلا ناريغ

 نمو ةيك ريرطبلا ةسردملا نورش ةصرفلا كلتيف مظن هنافةّج دئاوف ةفرشلا

 لعب 0 20006 يف ةنبكلا نم رفن حك خلا

 رسال حالا فيز فاه وباع لك اهئ اع ارو و نوتت نا تكشوا ل
 هل الاعا اا داق مهناهذا يف تخمس

 نيلعم اهئانبل مدقتسا ةديدج ةسينك روك ذم ريدلل ةاررللا أشناو اده

 هالكو دحا يناورق نوطنا يروألا نيئانبلل ابيقر ماقاو ةنجاربلا مداد نيقذاع

 _يمرت ىلع سلجي ”هتطبغ ناكو ' ةسدنهلاب ماملالا نم هب صتخا أمل ريدلا قازر

 ابلجاو سئانكلا عدبا تدضاف ةياهنلا ىتح نيلمادلل ًاطيشنتو لمتلل ةبقار
 ككتشلا يبوس دلارام مسا ىلع توريب ةسينك ٠ اشناب 'هتطبغ ينع' اذه دعو

 ل منم و ٍقوريبلاس كلا "اهجونا سحاو يعاسمب ا

 الولاد نار ةيفيرلاو كلان 2 نا يلمعأ يذلا يزاّرط نوط

 كل ا ل
 نيروك ذملا ةقفن لعةسينكلا تدي ف ٠ ةفئاطلا ءاجنا يفناي رسلا نمنورينك هب

 باوبا ةثالثو اذ. ةثالث تاذ ةليمج ةبحر تعيصاف 188١ ةنس اهتياهت ىت
 ائيشف اديش اهل ةيذاحلا ةيالقلاتينب اهدعبو ٠ عوشخلاو ةدابعلا ىلا اهراوز يعد

 رصمو توربي يف هبعش دقتفي قفط هتلزع لحم نم كريرطبلا جرخ الو

 ينايلحلابوقعي ديسلاةافوب تامرت دققشمد ةيعر تناك الو "قشمدو ميلشروا
 كريرطبلا ضرح ةنس نيعب راو نام اهساس نا دعب 1475 ةنس لوليا ٠

 هاقلتف بلح ىلا داعو» لال فلخ بافتال اودعتسي نا يقشمدلا بعش
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 . لالجالا حفل نم فصوي انوا

 | لق دال 0 ناررللا لبي نكشكل نمو
 |  دادوس ىلا ءدفلاو 00 00 سلا 1874 ةنس ناسين ؟07يف

 لا | ملا/1 2 55 1 ىف هاقرو مك ا ع

 .لخدربملا اله ناكو ٠ نيدراميف هدع فان ”ةماقاو ردرف هررزحو نيمي.صن ةيففسأ

 11ه انها مسلرأو ةرشعةسداسلا نسف وهو ١8419 ةنس ةفرشلا ةسردم

 8م مسأب

 اهدارفا 8 اةفالسأ فك داعيا يبجحينا 0 1 4ل يداي

 :نييمارفالا ةوخالا هتطبغ لمحو ادنكب ورب عمحم اهنسحتساف ناقلالا ةياغب نيناوق

 ,مغرلا نيع مارفا رام ريد نع لدعي فا مزعو : لاحلل ةقفاوملا روذنلا زاربا ىلع

 ىت رف نم ةلطلا هيلا يوغي نأ ءاحر اهرا 3 يف وا نيدرام 2 ريد داشلو

 |ذلا ناكو .ةفئاطلا دحوتو نيلصفنملا ىده كلذ نم جنب نا. ىسع نايرسلا

 ادكب ورب ةسردممىلا هل سراويهربا 'هعماو هقيقش نبا وه ىتف بر دق هبئان ىتم

 ,بغريو هللا فوخو طاشنب سوفنلا مدخي قفظ نطولا ىلا ميهربا سقلا ةدوع
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 نيناوةلا ضعب مهل بترو ايندلا ماطح يف دهزلا يف ءايقلالا نابشلا نم ان

 نراك يينلا ففولا ضرا يف هئشني ريد يف معمجي نا ىنمتي ناكو ميكول

 2511 ارق اق يور ةشقولل يعاشر كل ون علا نونا كر

 ريدلا ةماقإ هتنن ميهربا سقلا مع هبئان ةدايسل 0 رطبا ناعا كاذذ

 حس ريددلا سرغي نا يضرو هنسحسا ها نبا لع 4ةطبغ ةاعبفل أب ماو

 ا لا مدي امَدلَقل هناريغ٠ ةروك ذملا ض

 ناسحا ممم ت هورس الاب !ءجلاو يثاب راعم فسوي يا م

 نم اعمج ثيح ةيلاهشلا اكريماو اينابسا دالب ين الاج ةيمور ىلا املوصو دع ,

 مار ٍدئايحو ٠ ٠ نيماغ اهلسرء ىلا نيدئاع ابلقناو رسبت ام 5-6

 اولخدو هلافتسا ىلإ سانلا عربف 1841 ةنس ناريزح يف نيدرام لآ كرير

 عضو ةلفحل نيم لوالا نيرشت ٠١ يفو* ليثم اه نلبس  ,ةيباب ةئدملا

 ءانبلا مقوم ىلا بعشلاو سريلقالا فيقلو ىتم 00 لرألا راش

 ةيواز يف ىلوالا ةراححلا هديب عضوو مارفا رال رخآو ءارذعال تشعشل 1

 ييسر 53 لمعلا يف اوأدب و سيدقلا ةريخذ اهتحن ةلاعاج ل

 ةسنك تيقبو ءاتيلا تا الذ د ”هماقاو يناوزق نوطنأ يرو

 1845 ةنس لوليا ١ يف سلح ىلا داعو ىتم ديسلا ه.ئان ىلا ةقارملا ضوفرب

 هتطيغ ىم 1848+ ةنس ىنانلا نيرشت ” يف ةسنكلا ءانب نم اويتنا نأ لع

 | ةينروخلا ةتر ىلا عفر ذا نابهرلل سيئر هنقد رم ا مههاربا ى
 هيف ادبو بشلا هطخو دق قايذملا الح نوتيز نارطملا ناك ال رذئتلسو

 أنغر مهتسنك ىلا هذخا اولواحو هب _:رويتايذملا طاتحاف مهضعب هأانح ف
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 اكلثأك هلا هافوت ةلمأق مايا دعبو

 ارذعلا ةمدقت ثاهارأ ريد لصوملا يف د راوبالا هذه لالخ فو

 ,رطتلاوةطاخلاو مولعأاو ةنايدلا يف تايلصوملا تايتفلا هيفتفقثل تأي راب ملا

 0 توا ةطازادخي يكشلا م ناله ىلطرملا كنبطنل *لم رادلا ىلا ”مض
 أم اعيش لعجو نايمشلاو تاذلكلا ةم'نانشل رقع ثلاثا: نوالاب 5

 ٠ نيب ذهم ةنبكب ناتسدركلاو قارعلاوني رهنلا نيب ام دالب تهزف سيجلا
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 ىباثلا لصعلا

 ةافالم ”77 ةليغ لصوملا سئانك لع
 لودلا ءارفد ذايل - رارضالا

 طجمموهل

 1 0 ادا وبل 3 راف سول دل ارو وملاءدق ! 417/4 ةنس يف ناكوالال“

 نم ليلجلا لجرلا اذه ناك الو ٠ لصوملاب نييكنمدلا نابهرلل سيئر البق ناك
 ةفيض ُّط علطا دقو : دياعملا هاا 0 ءاخسلاو 1 ةفيرش هرم

 ىعس : ضئافلاب هريغ ضاف هيلعيناانويدلا نم ًابناج يفو الك هنا ينب مانهب ديس
 اثوبرعو ”هتيعرو نارطملا ”هركش : امام ءافو الف اهرْخآ نع نويدلا كلت ءاف
 هردسأ روشلم قو ةسكلا ةرامم لا راكلا نينسحلا 00 ىف ه دعا ةنانتم

 ةنسحلاو ةنسلايف ةرم مهنم لك نع ماقب ًاذاخم ًاسادق صصخ ناشلا اذه كم

 نيفوتمو ءايحا نونسحملا نونموملا الوا مهءامسا كبلاو ةسينكلا قودنمص ن

 ةيبلاطيالاةسن آلا عبار ٠ ادنلريا مش اغلاث ٠ لائاد سلوبىروخلا أ

 كريرطبلا ًاسداس , 0 دصأقلا ةداس اسماخ ٠ يلنوت هز

 ينب مانهب نارطملا ًاتماث ٠ نوتاما يرخنه دصاقلا اعباس ٠ يريحعم نول

 : نيتسيكلا ىل
 مى

 ناف اهنم ةدش هتمهد الا نويدلا نم وجني رويغأا ىعارلا اذه داك ام هنا ريغ
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 ةلاسم ةححب ريا ودع اهرادك اهينيطبترم لصوملاب نايرسلا اةيرفناك ىتلا ةبحلا

 ىضتقاذ لال ت تلذب' ةمج ,رئاسخلو مماذال 0 ماصخلا لاطف اك

 [ 007 الإ هي تعا اناا ىلا وكوني الف تاما زبحب تاني ةربلا نانان

 ْن | مهئالكو ة ةطساوب 5 كلما ةعصاع ىف نولواح اوناك مانهب ديسلا دادضا نا

 نيكيلثاكلا تا .عيفالسا معز نيرركم ةهدقلا لطوملا س اك لع اولوتسي

 يف مهنا ثيح نمو ٠ ق> نودب اب أايفاقوأ | ينو هيف مهوعساقو مهتلم اورمث ثادحا

 « احادقا 5 8 رخ » اهوالم ىتح ةديدح سئانك لع 0 طوصأ1 ةمدقلا نع ىنغ

 در نوسمتلي اومتخو : ةيراعلا قيرطب الا اهأيا مهملست نكت مل ةلودلا نا مم

 | ار رركبا اىكفلا امو ٠ اهلا بِجاَح ديدشل ميلا اهعمجاب سس انكلا كالت
 ءالكلاب ا دادغب و ةمصاعلا يف رمالا يلوا بولق نوئيبيو هلاثماو مالكلا

 أطرفاو !رس اوب رطف مهبلط ءارجال ةمغللا ديدش انامرف اولان ىتحةناّنرلا نيهاربلاو

 ,”موصخ كا مهني نوعيذي اوقفطف نيملسملا قيل يف مهنم نيبصعتملا ضعب

 بسيسقل متاياطخم نوفرتعيو : ابابلا نودبعي مهئاو فيرشلا :لجنالا اوفرح

 مشواني و مهل اهرفغيف

 ىاذأ لئاوا ين الا نامرفلاو ةياكشلا نم يشب اوردي / نوكيلثاكلا اما

 احونملا اهنيمارفش يس هب ترما ام ضقنن ال ةلودلا نا مثداقتعال 181075 ةنس

 مهموصخ نامرف نا رايا ؛ كي مهغلب اذه مهنيقب لعمت امفو ٠ ًاقباس محل

 قالا يبلمشف : لصولا ىلا ديربلا هب هجوت دقو دادغبب ةيالولا راد ىف لحس .

 ؟امم نوذ يلع 35 امم ىلاعلا بابلا ىلا ايفا ءات نوملظتسي اوةفطف مغلاو

 تاكو ٠ نامرفلا ءارجا رخوت :را أيفارغات لصوملا ةموكح رعاو مهباجتساف
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 فارغلتلا اذه غيلبت رخ اف موصخلا ةءاج نم فارغلتلا روما

 نيكيلثاكلا نيينوسحلا ىلع نيينايلب وكلا رع ذئموي ةلودلا تزاك امل م

 يسو اوعنقاف مهموصخ مزع فاعضال ةليسو موصخلا اهذخما : كب رم 3

 هسفن تقولا يف اورغاو:انارطم ين مانهب ديسلا فرعي ال نا لصوملافرصتم اشأ

 8 ران املا تالاف را ا ىلا متنم هنا ىعدأف هبعش نم 0

 ةلعساوب مانهب ديسلل نلعأ كلذ يلاعلا 0 ذاو* هل موصخلا اهقفل ام ةلأسا

 بعشلا نع ًاليكو هيلاراشملا لجرلا فرعي لب اثارطم هب فرتعي العنا فّرصنل
 ءارذعلا م رعتاذتساو هللاب ناعتساو قاقكلذنارطملا ععس الف ١بهشلا قوقح

 يفانوملعت : اعم_دم مل لاق رطخلا ىلع مهعلطا نا دعب و هبعش رباك اب عمدجا ,

 ٠ ينع اولدعا متئش ناو ينوءبتا متئش ناف ينامورلا يسركلل يعوضخ يف تبا

 كتدايسلوةسدقملا ةعببلل ادالوا انئاب اك لزن مل اننا :ني رثأتم دحاوف نم هوباجا
 ةجرحلا ةبقحلا كالت يف مهقوقح ةافالمل امنا ٠ ةيهافرلا يف م قيضلا يف ثلكراش

 مظعالا ربملا ىلا ربخلا غاب ٠ ةءوكملا هجو يف ةفئاطلا نع ًالكو مثدحا اود
 سويسانثا رام ةحضانم نيدلا ءادعا ممطان » هنال ةيعرلاو يعارلا ةماهش ىلع 5

 « نييسوير»

 مثو ةهيدقلا ةسيكلا ين ىتلا مهتصح يف نوعمتجي اوعرشف موصخلا اماو

 اوناعي ل مهتصح يف نييكيلثاكلا نآبش كلذكو ٠ ةدلسالاو يصعلا نولمأ
 يناحر سيوا سقلا مهعبتو ٠ ةيشردملاو ةبعيبلا مهتعتما اوممجيو مهجاجت

 هب يناأم اعدنو 0 كيا َّص امييود راد ّ نانوي ناهعم سل

 ٠ بالا لفقأو ءاجرخاف ةمفادلل يمعلاو ةحلسالا نمامهتفئاط .نآب
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 موي ةرادالا سلم ىلا نيتعامجا هوجو فرصتملا امتاب يمسي اعد كاذ ذاو
 ا نأ قيكلت كلا نطاف ناقرفلا ةغز 5 هيقدر قاب وينام

 ةلأملا تناك ا[ هلا ريغ نوهضاخ ناطاسأا رءال اننا هوباحاذ ٠ متصح سيتا

 ركنا اذاف متعتمأ اءاروتكا و ةفئاطلا دارؤا عن هنل مايا ةثاللث ةلهم للطن ةيفئاط

 الا ىلاذاو ٠ كراس نا 7000 بصف كلام ثدحو ا انيلع

 ناكو ٠ ”لقالا لع ةعاس نيرشعو امبرا اذا انلبما اولاق : لاح 7 لست
 رياخي ترا ىارو باطلا اذه مدحا بتوصف نيثكاس نالا ىلا سلحملا ءاضعا

 نم اندنع نحف ءاردالا مترخا متنا نإ اولاقو موصخلا هادرف ٠ 95 ىلاو هيف

 نا متيار وأ متعب ىتم نيددلا : ةلكأت مهئارطم مهم دقت اوجرشخو : هي رجب

 ' عا فرصتالا, :ليقتا,انئتقؤو.+ ءالؤهت لثم ىراضت رقت اناطلس.انامرف

 ام لحتسي ل هنا كلذ 2 هنم ربظ نكلو ٠ دادغب يلاو رباخي اًعير ساجا

 لا 5 هناي ةواشإمملا هيكتور هعمادإ لاق مثدعأس موصخلا نم هضن

 هعمو ةسكلا ىلا ربا راط تقوللو ٠ ةمسقلا رادج مدهب اولجعتسي نا مهضعب

 لا ان لوالوو كياوئافلا(ليلابق تطلتخلاو: ضاضرلاو لؤامملا برض ًادنبا

 .ند رفن مم نوزئافلا ”ضقناو : اهحاطس نمو ةسينكلا لخاد ما تحتتو
 اةولسإ ال كي 0 وم وصخ لعةدماسلل مثوهخا اوناك نيملسملا عاع ةوهرتملل

 اودجو ام نوباسيو مم هوفداص نم لك نوب رضي اوناكو ٠ يصع الو مرعم

 ةماعلا و ةوقناك نيف عدل

 حا امناو هل فرصتلا ثرتكي مف د اياب ساونا ملاذا مناوي عكاز

 ,تاوصا تغلب و : قب رطلا يف قع اوصعوقوأ ةيفارغلتلا ةرباخحلا فيق و ساحل 2
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 يسيو ردابف ٠ ةعاس فصن ةفاسملا دعب عم ىماحلا ىلا صاصرلا قالطإو ةنتفلا
 دلو كو يللا داع لب اعني لف ةراس لا دو اك ا ةيسدكلا نااخإ

 دونج ةقفرب مهزانم ىلا مهفرص : لا ُّط نيم رع انيكلناكلا را

 م نو رض اياف تاع كوكل نانا نحل

 / ريكتوت الا كل لع را دلو متشلاب هتيب ىلا قاسدف جراخلا ىل

 نك نيلاسلاو نيحرمتلا 00 ةقزالا تناك امل م 6 ميشهتلاو برضلا ءارج

 « هني ىلا هلوصو دنع الا هعاتموهتا.ح - لعنماي ال ًالخاد بلسلا نم احن يذل

 رادلا بحاص جرخ اذاف سانلا ب باوبأنوقرطي اوناكق للا ةصرف مهضع منتغأو

 نا ىلا مهضع, ةواسقلا تضفاو ٠بلس حالسلا هيلع رهشأ قراطلا نم لع

 ارا ةلئاا اس تس رافال نهر عمسم ىلع انالف هقيفرا ثدحاو ىع

 يف دجو هنا ريصقلا اموت نب دواد وهو 3 دحا نع يورو ٠ نطقسا تالماحلا

 دعب هعينص ىلع بتوع ايلف هعم اوناك نيملسم ةلماح هيلع قصبف ابيلص ةسنئكل
 ل تر ساب ال لاق كلذ

 مهدحا هرج ومتشلابنومجاملا ”هرداب ةعيرلا نم يفامر سيول سقلاج ا

 برضلادهب قف ةحاسلا ىلإ اسر نفر او را در داك رشو ةتيط نب

 ناك وا اضع لطب ورضلا ةوسنلق مدحا مفرو هفصو نعرلقلا كن انى

 تقفشا ل كيحو .ابأبلل ةيح هولعجا ىدالوا :لوقيوهو ( حالصلاب ًافورع

 : ذلئاق نيب راضلا دعباذ نيلسملا نم لحر (ةرايوسللا ل اي ا

 مسقيو هيقحالم بذي وهو هتيب ىلا هلصوا مث «نابهرلاو نيسيسقلا اوبسنال

 :هبلع ايشغم هتبب لخدأف هيلع هدي "رو نم لك لتقي هنأ ل
627 



 0007 ل ةمرلا فا ىتب امو ”نانوي نامعم نقلا باصا اذه نم ”دشاو
 جالع هايم ودبا وةابفمهح ورجح نع أمغر نسلا ىلاهمردنجلا مهتاسنييكياثاكلا

 دعص ف هتيعر ءأنأب مل أم هترحخ ةذفان نم دمشي ناكف يب مأنهب ديسلا أما

 ,لصاحلاو ءصاصرلاه يلع اوقلطافةذفانلا نم هتبقارع نوخناهلا رعشو ٠ انكابتارفزلا

 !! وأ ىراصنو نيلسم نم لصوملا يلاها معت ىرا تكشوا راهنلا كلذ ةنتف نا

 تاتشلا' لع نيم قمن ازيروخ ارطم هللا ]لسريو كرذدلا دونج كرادتت

 موي ناث ”رما هببقعو نامرفلا ءارجا ريخأتب ياسأا رمالا رهظ !ذه دعبو

 رأيا 1 اثالنلا موب رداف بارما و رشلا حالصاب رمأي و أفنع أخد وت فرصتخلا

 هلا مفر هلكل مارتحالا نارطملا هل ىداف ًارذتعم ًارفغتسم مانهب ديسأا رادولا

 مارا 5 ٠ ةلودلا هيضنقت يذلا فاصنالاو لدعال اكلك همام لع 7 ناتع

 دقف هتسايس ءوسأ هنا ناباو ذفاوتلا باذحا ينو رادجلا يف صادرلا قرط رئا

 ةىطإلملا نيحورجمللا بايث هيلع تضرع سلج الو ٠ هسفن لع نمالا لب ةيرحلا

 ذا هللا مسقاو يدسعتلاب فاو ف.دأتف نيلظتسم نولولوي مهاها ناك ذا مهئامدب
 هردا 5 هرورغ نم طرف ام حمصي ذا هفارصنا ذنمو ٠ هلع نودب ىرج رمالا

 ,لك رود ىلعةظفاحماب مثرماو نييماظنلا دونجلا نمنيتقرف رضحافمظعالا ردصلا

 يتلا ةعيبلا يبابو هيتري ويسوم لصنقلاو نيلسرملاو يلوسرلا دصاقلاو نارطملا نم
 داقتفال ةدإبلا ءابطا ترم ةسمخ لكشو ٠ نيلثتم اوقرفتف ماصخلا ىرج اهببسا

 .نمم دواد فسوي يروخلاو يركسعلا بيبطلا ياليساو : اوناكو نيبورضلا
 دمحو يئاطلا يدنفا هللادبعو موصخلا ةعامج نم سديلشرا سامشلاو نيبكيلثاكلا

 ثدقتفا الف نيناملا لغ 5-5 أم نيب ورضملا ددع ناك و نيمسملا نم يراص نبا
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 ٠ ةمركحلا ىلا عفد تروبار يف نيعب ر او ةعبس مهنم اورك ذ نوروك ذملا ءابطال

 ياليساو ككاو ىهئاقفرك اونجست نا نم ( مومسوا اك] اقوخ اوفتخاف ةيقبلا اما

 ا رج وأ ةبرض نيعبر او نيتنثا مدحا م مح يف دجو هنا بيبطلا يدنف

 يف مهسادق ماقي ناكو مهفوخل ةديدجلا كك اولْمَعي نا نويكيلثاكلا رطضا

 اوه ركسا ةلودلا ىلا فر +ات او 5و يف وانيلسرملاو ةدا صقلايتسنك

 000 انس ارا نسا الا ا رولا للان ا
 نادنموقلا اشاب ذفانيلا زعوي كوكرك ىلا رخا رماوةرابنلا كلذ ءاسم يفهداعباو اها
 نقوم لصوملا ٍلَع كتبو ةنتفلا ران ءافطا ىلا عرسي ن

 طئاح ةداعاب رماف ديدج مظعا ردص بص كاذ لالخ بو 51

 صحت كيب مظان همسا افاثك ةلودلا تذيع ال هناريغ ٠ لبق ناك اك ةمسقل

 يف روكذلا فاشكلا لصوو ' ٠ طئاحلا ةداعا نع تلدع س كلارنس

 ةموكحلا ةقفن لع مهتجلاب رماو مها زعو نيب ورضمللا دقتفاف راي
 نا ا ناطللا عيوب نر نعل ذيع ناطلسلا علخ يرح كاذ ذاو

 دينا دبع ناطلسلا

 نيتظبضم بترو نيتفئاطلا ءالكودهيلا أعد سل كيب مظان لكش 3 ميو

 اهفاقواو سئانكلا يف نييكيلثاكلا قح ةدحاولا يف نيب يلاملا*بابلا ىلا امهريس
 نوذ تلاحابكل مست ' نا ةلأسملاتكشواو٠ ةحتفلا يف موصخلا نذ ةيناثلا يفر

 ناطلسلا سولج ىرج باراعضالا رثا لَعو ٠ ةمصاعلا يب ارطضا ثودحل كلذ
 ةيلعاا ةلودلا اسور ةبراحم كلذ تّقعو دارء ناطلسلا هيخا ضوع ديم ادد

 ةسيدكلا كيس ظفاخم ركسعلا لزي لذا نيس ةدم سئانكلا ةلأسم ترخأت
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 نييكيلثاكلا ةقفن ىلع همزاوأو

 'اسسن < سيتم موي ةينيطنطسقلا مانهب ذيسلا دصق ةحارلا تّتتسا الو .

 لا .:رمايلا ةقيس دق نيلصفنملا كريرطب سرطب ديسلا ناكو 1874 ةنس

 ع اعلم اسكر ةلود ريفس هينروف و..مومه 1 نانو اصاملا نك اكل

 درايال رأسك انهي مرو علا ذال نييكيلثاكلا قوةح نع أفاد ىوعدلا

 ةدهعىلا كلذب ءاضقلا ملت نا اضيا ةيلللا ةلودلا ,:تساف هرثلكنا ةلود ريفس

 ةالجل اه نيدجملا»ةم1لكربارقث' اع ني نرتسلا

 ل1 نال كوتش دطسلا) افلخب لاناد نيلور وول :نويتشيدلا نضتا

 ,ض وف ىتح ًاراتحم ارذتعم عنمتف ٠ دواد فسوي يروخلا اوبختنا اذه ىفعتسا الو
 نييلصوملا لع ةةقرافمت قش ذاو ٠ ىضري نأ هيلا زعوأف يلوسرلا ىمركلا ىلا * هرمأ

 هءاقبإ ماوق لكب نولواحي اولاز ام ٠ هبطوهلعومهسوفن هتمدخنم اودافتسا اوناكال

 'ءارعسلل ره تو رابكلا ءاسورلل ةدارالا ميلست بوجوب وه معتق ىتح ٌمدنع

 فاقواو ةقيتعلا لصوملا سئاك نايف امبكح ازربا نيتلودلا اريغس ناك كاذ ذاو

 كاكو: ةصح يميدوحاو اموت رام |ةسينكف:نيتصح اهالعجو: نيتفئاطلل قحت

 ماو ةاتود سس اوم "لك مفرو ٠ ةصح ىرغصلاو ئىركلا ةرهاطلا

 حملا اذه ندا مانيب نارطملاو سرطب كري رطبلا ارهخو ٠ يلوسرلا يمركلا >

 اأو مح هتاسللا سي ال هنا افي اناس شل ,رطلا امأو : نارظملا يضرف

 ةسيك عم ىربكا ةرهالا ةسيكبىغر هنأ فدرأاف نارطملا لهأست كاذ دنع

 فقو هنال يناوزحاب ةيرق يف يذلا نوتب زلا ناتسب ”هبغش ىطعي' نا لع ييدوحا
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 ينوعتةسئكل فقوهنال اقيشعبةي رقي يذلانوتي زلاناتسب ف صنو ٠ مانهب رام رب.

 نر عا لي ع ف ةريقلا لأسم يف كحلا 0000

 ةسكلاب قحال هنارب :ءف الاو ٠ هل هنا و يذإل اكلم ريق لك نوكن ذ لضوأ

 فقو قو يناوؤ>اب ةيرق يف يتلا نوتيز اناس كاذكو ٠ ةريقملا كللتل ةيذاحت

 ريدلاو ةسيكلا كالي يذلا قيرفلل فتوكت مانهب رام ريداو شوقرق ةسدئك

 يف ٌبروبار بكف ٠روكذملا دبعلا فقو ناتسدلا كالذ نا تبثا اذا نيروكذ

 نم لك فِ و يلاعلا بابلا يف لصالا ظفح و ةكرتلاو ةي واسنر فلاب هلكك ا
 ةؤعسا نيكسالا نه ك ةعو نب راع

 ًادئاع بلقتاو ننَريفسلا ىلاو يلاعلا بابلا ىلا كشلا مانهب ديسلا مفرف

 الغ و ع ا ل ا ا ف 'ةلوصو نآكو هتيعر ىل

 ادار 22 كيا ل1 نو يلا تل لاذ
 اشاء رار نا 17 تل لا ل ل

 رطم فسويو مورلا نارطم متاح سلوبو نمرالا نارطم طيلب سويروغير

 ةنراطملا ةروكأ ناكو سيهللا هاعدو لودلا لصانق روض و ةئراوملا نارا

 ك طلاع مهعمر نيذ

 ثابعاو ةن5 نم دؤر هاما توري ىلا ديد قارظملا لوصو داو

 نورويسملا عرمف 14174 ةنس رأيا ؟؟ ىف ىلوالا ةرلل قشمد هلوذد ناكو هترع

 بترف ةدقتمةريغب هتسائرسهلقا ديسلا رشاب و ٠ مهفئاوط ف التخا ىلع هلابقتس

 أشناو انامز املامها دعب نم هبتر داعاو ينايرسلا سقطلا شعنأو ةنبكلا لا

 أشناو ' ةيشربالا نوف رظنلا ًايفئاط الح ماقاو هتاذب اهريدي نأكو تايون
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 ةيشربالا هتساس عم نأك و ٠تايتفلاو نايتفلا فيقثتل اهارقو ةئيدملا ىف.سرادملا

 بدك ط بض لصوملا يف هدوجو ذنم ناكو ٠ سردلاو ةعلاطملاو فيلأتلا نم رتفي ال
 ”0 نيك تمودلا ءابالا ةنعبطما تايانسلا بانك رشنف ةيضرفلا ةالصلا

 | مديون ضرقلا الع فشكرا ثيتانف طبضب أدب مث | ما

 تارباخم دعب .نم .كلذو اهاوس يف امه لوطا روثا يف أقباس تناكو ةفئاطلا ءامحنأ

 فرعيال بيجي دابتجاب لمعلا اذه ىلع يكاد« رطل ةطغر نور هني ترج
 شيرادم لعجو اهلامها دعب نم ريمازملاةوالت داعاف قشم ديف لمعلا لكا مث* للملا
 هبتر اءصخ ىرج مم :رابتعا تاذنكت مل اهريغفذحوةولصلا لالخ يفمارفا رام

 سدكللا ممجلا مهلسرا مهضعب.وتوريبب ةيلوسرلا ةداصقلا راديف نيبتودال ةيعمج

 |1057 ةننم ىلا 1885 ةئس لصوملا هي عيمجلا عبطف |8109 ةنس هيمور نم

 ةنسلارادم ىلع ةيصوصخ ةتسلاو يومع دحاولا ءازجا ةعبس يف كلذو
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 كلانا لصقلا

 موصخ ةطبضم - خا يف  ءادتها - ءارفسلا ءارجا : 8/4

 "074  ةيفقسا راد ءاشنا  ةريللا ءالغ - ىئانكلا

 -هزوف زاجنا -- ةناتسالا يف ينامحر

 يظعأ يذلا ىلا نأ لوقت ينب مأنهب ديسلا رابخا ىلا 1 كلو 2

, 0 
 تكاح كا ىلا نيرهش ةدم هئوارحا رخآت ناطلسلا عيقوتب 1 هتخس

 نا أرومام اهءاخ اشاب يضيف همسا لجر ةرملّوال اهيلوو ةيالو زكر م لصوأ
 رايا ٠؟ نيدثالا موي ناك ايف مث نمو ءاهحرش قباسلا ةقيرطلاب ةمسقلا يرعب

 دهس نأ ندوب عم ةعيبلاو يارسلانيب لامنبق رفتم دونجلاايلاول|لسرأ 181/ ةنم

 نيةيرفلا نم الك سف دونجا نم ةقرف عم فرصتملا ذفناو ةجاحلا ىدل فاته

 سجن ىلا ىومدلا يقيرف ؛يلاولا اعد اذه دعب ٠ كحلا ”كص يف امك هباصا |

 منتماو نييكيلثاكلا ءالكو ربضل فقولا نيتاسبو ةربقملا ةلاسم صحفل لكش
 ديسلل غاسف ٠ ةقيتعلا ةسييكلا يف نفدلا نم نيقيرفلا يملاولا عنف ٠ مهموصن

 اهاصنق دي لعةميخفلا اسنرف ةلود ةقفن ىلع امهطلبب و : نيتسينكلا "مري نا مان
 : كسل اديب يقشمدلا يفويس الوقين ويسو

 اهمعبا ةريزجلاو وخاز نيب .ةينرقل سيسق ةيادهب مانهب ديسلا يعس هللا للكو
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 راك هل لانلا ةيرث يف هتافو ىلا اثبت تلف انحويا ننسملا مماو وؤدنك

 يمدقملا نبا عوشي هعمانهاك عم خزا يلاهانم رفن ةيادهب أضيا هانهو ٠ ترعس

 نارطملا ذفناف 78 رأملا ءدنه اموت ريرضلاس هلا هيلا مضناو ناحازم:ماوفرش

 دعبو ' ةلئاع نيعبسو ةسمخ مددع غلب ىتح مهتبثو مهدشرأف هندل نم اسيسقوبيلا
 ّس اللحم غلابم لذبو 1846 ةنس مثداقتفا ىلا هتاذب نارطملا بهذ اذه

 هسليدل دي لع اراد م مس رتشا م ةسردمو ةولص تدب اهاعج راد راحتتسا

 اتئاكو ديم هعسا مهتيرف نم أسيسق مهل مسرو ةسادتو انعم اا

 ينذا مطقب ا ينا لوقي ناكف سدقملا ناءالاب كسل ةعوطتم هنذا

 ايدام ةيالوب خز ا تتملأ نا يلا انلق ام ىلع ةلاملا تم مادو يلظعوب ام رثك |

 | 8 ةنس

 اطعملا سئانكلا لين كرم نيلصفنملا ناي رسلا لما بخي مل كلذ ءانثاو

 5 طم يجرعسلا هللادبع نب مانهب ديسللا ناف لصولا يف نيبكيلثاكل

 هبعش ادق. :نيميسملاو نيململا لصوملايلاها لبقنم اهيف اعدم لظتسي ةطبضم
 دإبلا نايعا ىلا ددرتي قفطو اهيلع مهءاصخا ىلوتسا يتلا سئانكلا ىلا مهتجاحو
 ,نوريثك ضفرف مهموتخب ةطبضملا ىلع اوعقوي نا اسمتلم مهيلع ىئارتي نيملسملا

 مهنا نم هب هموصخ بلثي ناك ام نيق دصم اهومتكن هيلع مريغ قفشاو هباط

 ةنس ةناتسالا ىلا اهب رفاسو ٠ كلذ ريغ ىلا ابابلا اودبعو فيرشلا ليجنالا اوفرح
 نيعقوملا ًادهشتسم نييكيلثاكلا ريغلا ءارغسلاو ءارزولا فطعتسي عرشو 5

 ةيداعلا زيشم اشاب بوغا هيلع فطعت ىتحهمالكل دحا ثرتكي لف هتطبضم ىلع

 يف يتلا ةربقملا يف انقح دقفن مو ةعيبلا اندقف اننا : هل هلوقل ناطلسلا دنع م دقملا
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 يف مف نا متع اف بابلا اذه حتفل ةصخر هتطساوب لانف : اهباب اذهو اهئانف

 0 باب 000- ا الا مءاشلو اما ةعع نأسل 1

 كلذو ١441 ةنس ىريك ةعاحمو ءالغب لصوملا تبيصأ كلذ لالخ ينو

 رايد نمسمتلا لج لضعتف ةلجد رهن دج 3 اهعورزتقرحا مومسلا جر كا

 ٠ ةريللا ةنس ةنسلا كلت ليقف ةيلاغع ةريل ( رد تا ) هلئزو رعس غلبف ركب

 مانهب ديلا ناكو ءارقفلا ةدعاسم ىلع ءاسئرلا بولق ةمحرلا تلمح كاذ ذاو

 وا ءارقفلا نم ةلئاع ةتاقا هبعش ءاينغا نم لك ىلع ضرف هنال نيمجارلا لوا ين
 ىرقلا نم ةطنملا :ناج لع ةموكحلا لدو : عوبسالا يف ةرفاو ةقدص ةيدأت

 ةميقب 'ارقفال عابيف زبخب ةموكح ا نرف نم ينأي ناكو :ةلمتحم ةميقب عابت تناك
 هل نوعديو ءارقفلا يأ هنوفصي ىراصنو نيلسم نم سانلا ذخا اذهلو ةطسوتم

 هود مرك نم ردتساف نارطملا لثم اسنرف لصنق ويس ويسوم 9-2 رصنلاب

 شرغ فلا ادع أم نيسئابلا ىلع شرغ يتئام عوبسا لك يف عزوي ناك ٠اناسحا

 تراس ارا ردا ةماعلا نشد دك را دانك عدني هت رو ساشا

 ةذمالت نم ىص نيعبرالو جام يال هبروش حابص لك يف نومدقي اوناكف

 نكك لصنتلا ةجوز نممدقتل فسويرام مساب ءاسن ةيوخا زعل وعلق دلل

 ىرن انك كلذ ممو٠نيجاتعملل ةودك نم شرغ ةئاهست عوبسالا يف "نءمحي
 مغلا هدي جوزمما شركلا لب ز نم اصرقو ةلاغنلا زبخ نولكأي سانلا رج بلقب
 كلذ نم تاصخ كلذ ريغ ىلا صمحملا نطقلا بحو ةسطافلا مئاسهبلا م 5

 ضارمأو عار
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 ( 1176 ة مادصق برال الكيه هئانب دعب نم ىتب مانيب ديسلا ناكو

 تصد- ىف ةقيض تناك نيملا اذه ىلا هتماقا نا ياكل هدم راندك

 يف اجراخ ابططخي نا ىأر 'رادلل ةيفاك ًاضرا دلبلا يف دجي : داو هلها تب نم

 ةيفاكلا ةقفنلا هل نكت مل ذا م٠ اذه لبق هعاتبا ناك رادرتفدلا ناتسب هعمسا ناتسب

 وهو هلاغشا ضعبل هيمور ىلا هسوسق دحا دفوي نا .هسفن تقولا يف هل ىضتقاو

 انم مهف الو ٠ هذفناو لوليا ! * ىف ةنروخلا ةبتر ىلا هاقر ٠ ينامحر سيول سقلا

 .نرارطملا رسف فاو ناسحاب هولصو هنارطم ةقيض رجلاو اسمنلا يف نونماوملا

 01 | تامر شوري ئروخلا تاقناو:٠ ةيوغرملا نادلاداشو هلوسر' قفوت

 رصحملا ةيسقط ةيبقف لئاسم 'ىبيو عمجيل بلحب سجرج كريرطبلا هكسمأف

 كاذ يناعلضتم انهاك ةفئاطلا يف دحي ملهنال هحتسفي نا هنن يف ناك سذّ يف

 ىلا *١88 ةنس فيص ةدم لمعلا اذهلع باذلا يروخ ا "كاف ٠ نم نسحأ

 ابوبحلا هتيعر ةسابس نع مانهب نارطملا لغشإ ءانبلا نكي لو ٠لصوملا ىلا داع نا

 ._متنبك لع ةضايرلا تاظع اوقليل هتيشربا ىرق ىلا هتنبك نم ةبخن لسرا هناف
 ينمزو يحور حاجنب يعاسملا هذه هللا للك و ةنس لك يف مهتدامك اهبعشو ظ

 ىعسلا نم رتفي دكلملا ةعصاع ىف ةبقاعيلا نارطم نكي مل كاذ ذاو 4

 03. ايناطاس ارما اشأب بوغا ةدماسم لان ىتح هيلا سئانكلا عاجرتسا يف
 زايعالاو رمالا يلوا نوليقتس لصوملا يف هبعش هوجو ناك ذا سانلا نع همتكو :

 :اريزح 78 سيمنلا موي لصوملا مهتارطم لخدو ٠ مهنامرف ءارجا يف يعسلا ىلل

 لاولا اذه ربخاو ٠ فرصتملا كيب يدمم<و يللاولا أشأب نيسحت مايا ىلع اه46 ةند

 ريرحت هغيلبت اوبلط ذاو ٠ ةصن ىلع مهعلطي نا نود نامرفلاب نيبكيلثاكلا هوجو
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 ولا 7 هدذعو نامرقلا يرد 58 فا هلوةبمهفرص لب - مص 1م المناا ىدتم

 كفا ٠ :ةلطع موي هنا نيثمأ دغلا ىف نورك 0 هنا م٠ ىوعدلا ةمأق

 .نويكيلثاكلا ناك اهفو اهمي انم اوبلطوةسينكلا اوطاتحا ىتح نيقرفتتم دونل
 ةجحب متف' ناك يذلا ريغصلا بابلا اوحتفو دونجلا م أجاف مهجاحتحا نوءفر

 ةسينكلاةعتما اودّدبو اريك اسوقان اوعفرو ةراجحلاب ريبكلا بابلا اودسو نفد

 هللا م لو فاطي ناكو ه.سرحبو هتلحي مهنا ارطم مفر لامتلو ةسردللا

 (1) نيمآ نيرفاكلا موقلا لعفدري و نيمآ موقلا ؛هبيجيف ناطلسلا رص

 نم مهسم ىلع نيكيلثاكلا نوبلثي اوناكف راختثالا مثّرغ لاهجلا نم رفنو
 نودهصي و ةسردملا يف اهودحو يق ا ميلعتأ هلأ بتك ُط مثوعلطي و نيليسل

 ءارذعلا<رم ة هروص ريصقلا أهوتنب. 1 ميلا فداصو'٠ كا ميلعتلاك

 وم اذه : ممل لوقي وهو اهياع قصبو هتققرب اونأك نيل ةلماحم اهناهاو اهتط

 ىلا قاع سيوأ يروملا 6 ديسلا ذفنا !148 ةئس لوا ١١ ٍيثو

 ٠ هموصخ ىلع ةحملا ةماقاو ةبصتغما هقوقح بلط تي هنع بوني ةعصاع

 صحنل تورهيب ةداصقلا راد ىلا يروخلا اذه بد_لا هسفن تقولا ىفو

 بتكلا هذه 57 ادانسو دينلا نع انمالكيفان دلك" ضوفلا ب

 1 539 الو ولا ىروشف ياذلاف ةياداعلا و يف تلبث تتيئأو 52

 انسفشنب مالكلا انمعو ةلفحلا هذه اندهش 1(
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 72 قئاسلاك ن نشكل يف نيكيلثاكلا قح مظعالا ةنصلا ثبأ ءالكاولا سأح

 مل نك ع لزنتي نا نا رطل اكل ل اةحاق راك قاوتسالا ءاضاعاشيا

 كلذ ىلع نارطملا قفاو الف ٠ طقف ىربكلا ة رهاطلاةسينكب يف قتكيو يبدوحا

 اعفدو ٠ سئانكلا لئاسم نم قيسام لك ايواح امالعإ يطعأ 0 007

 ٠ «ةمدقلا هللا بح وه مدقلا نقولا نإ»موصحلا ةبح ت ك1 نول عاام

 كج أعم ىفتقال اذه مهلوق حصوا» هنا الع ءالكولا باوح 525

 ضارتعا لع باوجلا ناكو ٠ « نييكيلثاكلا عم قوقحلا يف ادوات ند اغلا

 ,ىلع مهوصحل ةقيتعلا سئانكلا نع ىنغ يف نييكيلثاكلا نا » وهو رخالا موصخلا
 .مهموصخ نييلف مهتقفت 0 ةديدجلا هسئانك اوداش مهن ٠١* «ةليدج 0

 .نابرلا مس الف ٠ ناطلسلا يقول أديوم ؟لا ردص مث نمو اوهاش نا اهريظن

 الذي 3 ادام اااع الم تحي قفط كلذ مهليكو يواهزلا رون''دبع

 ا دحاو ةسنك 35 وصل اك رتو سن ءانك ثالث مك/اطعاب مانمصتا نإ دعب

 اظلغا ذاو ٠ اهفاقواو ةريدالاو سئانكلا ةيقب يف م انمساق تينطا اذاف كلذ عمو

 ١881| ةنس رايا |؟ ينو - امنر دعبأف ةعماملا نع هداعبأب رم ردص مالكلا

 +مأبمأو موصخلل 00 امغأف ايئارعل [فازعلت اقبح ىلا ىماوألا تذن

 الاج ررايبلا او: و ف مهسيدق 0 ديعااي تناكو ناريزح © سيما موي ىلا

 دنومهلا ةريشع كانا د ليععما نيعتو ٠ ايف اونابو نيسيسق عم ءاسأو

 تقرفف ةسينكلاب يالا يريم كبي قيفوت ةقرف تطاحا تقوللو ءارجالا
 ع مهضعبو نوب رطي الخاد نودوجولا ناك ذا ةقزالا يف نيعمججتمل
 هجيشل ييتارطمو نوباف بابلا فب مر 034 الا ككل ىريشخو ناك وب تنبم
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 مهلا اهاقلا ةقروبو اعايف كك ورسح مهلك سيما رام ىسمأ الف ٠ هترحم ل

 ورسخ مثدشانف رحلا دتشاىتح سمالا لمع اوداعأ ةعجللا حابص يفو ٠ هوزاها

 تقلست ٠ سوقانلا عرقورتشلا ريغ مهنم عم مل ذاو :رماوالا اولثتم نا ًاضيا كك

 موصرب رأم اي » نووي اوععمو نيممسملاب نيثيغتسم اوجاهف ملسلاب مهيلا هدون
 ىلا مملوزن مه دونجلا اما ؟« ايواباب ترص له انخارص ىلا يهتش ال كلاب |

 أه 0ك ا ا نوح رك اوقاطر اأن ار عة نك

 ىب مأنهب كيسأأأ
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 هل | لا مأ|
 ةيفقسا 8١ رمصخ ةب وبيخ -- ةسيسق سامش ةلداحم ٠

 سذتسللدادعتسالا -يئامحر و تفلدنق نيديسلا

 لو 1غ ءىناهتلاتلدوبتف نادلكلا قاقش لطب زوفلا اذه ليبقو ٠

 ةش ةلاح اومكسو نيلصفنلا ةالقع مدسح ذئيحو ٠ كيلثاكلا نايرسلا

 ك1 صخن ٠ ملصلاو داحتالا ىلا اوقاتو لظال م اوما لذب عم مم ءاوذلو

 اَذِح يندوسي : لاق ةمئود حتما نقلا امون ردابةناق زاومع ميحرلادب ع ساعتلا

 هاسقا ف نحن انناو: ابابلا عممهقافتال مادقتو حاجن يف نيبكيلثاكلا نا انابا اي
 ابان | ال ديو لع ماض انما لاكي وز رم ىلا ؟لوخو

 كدارم امو:سيسقلا ةباجا ٠ بعت نود بَ“ كلارتشاب ةسيكلا كلم بوغرملا

 105 لك لع مبكل كناش انك ميدل : ننامتلا لاف ٠ نيوابابريصت نا لها
 ,ياف اندقتعم رهوجلاب مدقتعمو : انسقط مهسقطو : ابيذهتو ةعاط انم نسحا

 اناجا . ريسملا 0١ رس دحر غر مهعم ريصث نا نم انعني ىرتاي منام

 تسلا الا لا ٠ .ةيدرولا مهتدابع لعجن ني نا سسملا

 ةكتمالاو ءارذعلا مدم نم ةيلاخ اندنع ةالص ياو ءارذعلل 1 الا ةيدرولا

 :اهدايعا يف انماوصاو اتاولصو اهب صتخلا تشعشتلا نع انلدع اذا انناف ؟ اهب

 ءازذعلا ىلا ابلك ةهجوم يحشالا فِ ليللا ةالص نم لوالا ةموقلا نا سبلا
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 .هباجا ؟ ريطملاب ممداقتعا يف كيار امو : سيسقلا لاق ؟ اهبلق ىلع هللا مالس ميرم

 لصف رم )قارشالا باتك يف انتافلم يربعلا نبا ميلعت انابا اير ؟ ذا :ناسايكأ

 دكشلملا مامغ : ةثالث توملا دعب نم سفنلا ةنكمالا نا: لاق ثيح (* مق«

 هريغ بسحو ' مهتيقنتل ندع سودرف امهنيبو منهج يف ة ةسلابالا ىوأمو ءامسلا ي

 وا ارهطم ةتيم ءاوس رهطملا لبقث نا كيلعف ٠ لووش امهنيبو منهجو ءامسلا :
 نع وأ سادقلا نع تانسملا نوذخات ةنبكلا رشعم اي يا الو ٌ اليا

 ريهطتل ناكم دوجوب نولوقث وا بعشلا نوعدخت مكنأ اما جتنا ا

 0 2 :رعء انلدع اذا: سيسقلا لاق -اهدسج نم ةلقتنلا سفن
 حتتفم يف ) انعرش باتك يف 0 نبا هلق م هلقن: ساهشلا هباجا#ابابلا ةسائ

 © ةروشلل ارا انالا حت نا الا كدا اذان ( ةيادحلا بانك ,نم عباسلا لصف

 سيسقلا لاق ؟ هتروشم انمرتحاو هانرشةسا لأسم يا يف كلاسا ٠ انضعب هاع

 :سامشلا هباجا' لواحمو 0 لأ تناام يرمعلف !رذهت كانذ نان

 انتكس اذاو نيناحيو ىراكس انوقوعد مقاولاب مانلك اذا اننال يارلا انوةدقفا د
 اني ماكلا يدايا بملت اذهلو انتدئفا قزز

 ٠١ يف ةمصاعلا دصقف ةعيبلا ءانتقا نم سأي لف يجرعم مانهب نارطللا اما
 نع هاهو ”هكريرطب ل نيدرام هزايتجا ىدلو 18417 ةنس لوالا نيرم

 ثرتكي مف هب را لين ًاريثك لواحو هرغس لكاف هناها لب هل نعذي لف رف
 نيبو هني ثدح عازنل مظعالا ردصلا رماب ةعصاملا نع دعب أ لب دحا

 نيدرام ينو ٠ برضلاو متشللا ىلا امهب غلبو ماكو يواهرلا سلوب فقس

 ةعب يف ماقاذ ٠ لصوملا ىلا ةدوعلا نع هاهن ىت> هكريرطب عم ”هماصخ "د
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 * نيتنس ىلع فدي ١ نوم
 لنرم سوا يروخلا كريرطبلا ديسلا بدتنا كلذ نوضغ ىفو 1

 دفواو ٠ ًائان ياح يف هدنع هيقببو ةيفتسالا ىلا هيقريل هيلا ةينيطتطسقلا

 ضئارع ناطلسلا ةلالج ىلا مفري دكلملا ةمصاع ىلا تفلدنق زوطنا يروخلا

 ماقي كنا مهضعب ضرع توريب ىلا هتدوع ىدأو ٠ نيييلحلا مساب صالخالا

 ا تمل توشك هتفازب الفلين كيبررطلا ئار ايف اهبلغ اًفقسا

 ةلفح تمتو ٠ توريب ىلع ايكر يرطب ايئانو سلبارط ىلع اهفرش افقسا هامس ايفقسا
 ةنلا هراوصا رودحم ١485 ةنس ناريز> ٠ ىف تور ةسنك .يف هجءأسو

 سويطالمو ىليفثوب ويسندواك ديسلا هنواعمو ىلوسرلا دصاقلا ىنايب كيفدول

 فتارطملاو ٠ةنراوما ىلَم اديص نارطم يئانسبلا سرطبو نييكلملا نارطم كاك
 ضييبامارفا يروخلا نرم "لك ناكو ٠ةئراوملا لع توريب نارطم نسبدلا فسوي
 ديسلا داشفتوريب ةسينك بناجب نيترج داش يناعدرب ليئافور يروخلاوىلحلا
 ةييكلاو ءاسورلل ةسيفت اراد تغضاف ىولعلا قياطلا ءانب لكو ل ابقتسالاةعاقنوطنا

 كري رطبلا ديسلا هماقا يلح ىلا هتدوع ىدلف ينامحر سيوا يروخلا اماو

 مسا ىلع الوب ر مارفا هاعدو 1841 ةنس يناثلا نيرشت ؟ 2 اهرلا لَم اًفتسا

 اذه يف ةبرطضم نيدرام ةيشربا تناك الو ٠ ادق أهرلا فقسا الوبر سيدقلا

 .ةلئاع نينا وحن ةسينكلا ترجم نا ىلا ىضفاف بعشلا نيب ماق ماصخب نامزلا

 .ديدجلا نارطملا كري رطبلا ىمس:نييشوبكلانيلسرملا ةعبب ىلا نوددرتي اوناك و مهنم

 .ةلاح حلصي قفطو رفاسف ٠ هتحاصنو هلعو هتياردل نيدرام يف اك ري رطب ًارئاز

 مصن ىلع ىنث مث ٠ يعيبلا هقفلاو توهاللا سورد ةعجاربو ةضايرلا لعب ةنبكلا
62 



 اونال ةيقبلاو نيرفانلا نم ٍيناج هل نعذا ذا هيعاسم تحف هظعوو بمشلا

 مانهب كيسان 5 .مهحلص مث نا ىلا لا داعتبالا لعاو رصا مهنكل

 ءارغطلا مسرب كري رطنلا ناطاسلا فحتا ابسفن |1410 ةنسيفو ' نيح دعب يب

 مظن ا عام توات سور رملا 6 اذ واه 00 00 ء ةنوياملا

 مارفا ديسلا ينئاطلا سلا 6 ًادادمسا م ..ذيتلاو ةيسقطلا لئاسملا

 يدبف دي ربلابةفئاطلا ةفقاسا ىلا 00 لئاسملا كلت تناك ذا ةتاكملاب هنوأعب

 لمعلا اذه لاطو كريرطبلا ةطبغ 0 اتا 5 أف هياروبنم لك

 تءمجو 14886 ةنس نم ناسن رهش.ىلا 188* ةنس يناثلا نيرشت ٠١ نم

 815 دونبلا ددعو 5٠٠١ لع فيني ام اهددع تراكف باتك يف لئاسملا كل

 ًادي'رم يكلتاكلا دقتعلا يف لّوط» ثحبب باتكلا اذه الوب ر ديسلا حتتفاو

 قئاقحلا تابثا عم ةينايرسلا ةعيبلا ءابا نءلوقنب و سدقملا باتكلا نم دهاوش

 ٠ ةيكمنلا ةريسلا ىف .لصفب ”همتخو ابميلعت يف نوئطخي وا ةبقاعيلا اهركني ين
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 دك لههشا
 ضرم ؟8* لاب وط سرطب ديسلا ةماسر - هلامتاو سذنسلا 5

 ةباين - ليئافور ديسللاو -- دواد فسوي ديسلا ةافوو

 دادغب هي مارفا ديسلا

 ةلريرطلا دبدلا تمت سدقملا انتكلرول عمجم عم قافثالا دعبو 8

 همزعب هيف مرسي ةفئاطلا ةفقأس ا عيمج ىلا 1884 ةنس رايا 4 هخيرات روشنمب

 ديسلاناكو ١ زوٌت رهش يف مث ا مهفلكي و ةفرشلا ريد 00

 وهو كريرطنبلا ةلاسر هيلا تدروف هلاغشا ضعبل رحنأو اكحلب ىلا رفاس دق مأنهب

 ةعع ايليا نيديسلا ادعام لج 'وملا تقولا يف ةفرشلا ىلا ةفقاسالا رضحو ٠ كانه

 .يفاب كيفودول ديسلانيمتو ١امدخ وؤيشل ام .:عنمتسشلا ءابآ اناناق ع 17 مارفاو

 ؛ةدم ةيحور ةضايرب مهعاتجا ق تلو يرانا ةرضألا مس أ'سذنسلل ًاسئر

 ٠ ماي | ةنالث

 0 ١- 5200 5 8نهال 000

 7 نم 6 3 دأ لل سقاوللا عرفو بعشلا 1 انآ لافتحا

 ةاماكلا ةيرلا هتلحي .احشتم

 :داسلا ةيقب مث ميذملا امهنينو ردصلا يفكريرطبلاو سذدسلا سيئر سا
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 نع ةبايتلاب يفوراملاكبلعب نارطم جاحلا انحوي ةداسلا اوناك ونيلباقتم ني ص

 نايرسسلا ءابالا خ٠ نمرالا ىلع صربق نارطم نايربسك سوي سابو : هكر يرطب
 دواد فسوي سهل"او ٠ دادغب ىرارطم يخرج ليئافور سوي.انثا ةداسأا مثو

 ففقسا ثفلدنق نوطنا سايفواثو ٠ نيبيصن فقسا ىتم بوقعي و ٠ قشمد نارطم

 أهرلا نارطم ينامحر الرب ر مارفاو سلبارط

 عمجمو ابايلا ربشأتم ت 5 6 قدانوإ ددبسسلا سادقلا لمتحا تقوللو .

 ارضا يلوسرلا يسركلا مساب 6 لإ اسيئر فاو كشلا هش ارك ور

 سذنسلا حاتتفاب سيئرلا ناعا هدعب و ٠ !هتققاساو ةفئاطلا كريرطب ىلا ادكب ورب

 ”هقدصو ةداسلا ممابنامالا روتسد سيهلقا ديسلار رقم ٠ كلذيف اباطخ التوأيعمر
 ريشانم را ارسسالا تاك أرق رخالا يفو ٠ ليجانالا باتك لع هدي "العاج مبنم اك

 ايتوهالةداصتلا نواعم ىلغين وب ويسندواك دسسلانيعتف ءاضعإلا لعن أظولا ميزوتل

 نوالملظعالا ربحلا ىلا ءاب الاناسل نم. فا رفلتب ةلجلامذهتقتخو ٠ ؟ندلتسلل لوا

 نيرورسم أوجرخو : هثكرب نوت مو هتيامح تح كي رشع ثلاثلا

 ريدلا تاعاق ىدحا يف ةيضوصخ ا مهت ءاسلج دعي ءابآلا أدتبا رلغ نمو

 ا 5 او ةركاذلل ويلا ىف ةيترموا 0-1 ناد

 اهيلعقيدصتلا يرمجيث ةسينكلا نم ةينلع ةج يفيلت مر نع اوهتنا اك
 كتان رح دق نآكك اهداف تال يف توريب ؛ ىلا مانهب ديسلا لصو كاذ ذاو

 بأ يف ةياثلا ةيلعلا ةساجلاتناؤو هلوبق ىلا نوددرتب مهصعب ناك ام قفوو

 ١١ ىف ةسداسلاو هنه 1" يف ةنماخلاو لوليا 5 يف ةعبارلاو هنم ؟ا/ يف ةثلاثلاو

 هنم ؟ 7 يف .ةعباسلاب
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 مترا يذلا ةفرشلا ذيل لابوط نوععش نب ,سرطب يروخلا ناك كاذذاو
 هلع هاقرف 7 يتلا ىلا جرع هتدوع ىدلو هيمور ىلا صح دقا 84 8ةنس انهاك

 اهيفوهن» ١؟ يف تاسلجلا ماتخ اهيو ةعسانلاو لوالا نيرشت هيف ةنماثلا ةينلعلا

 اذه دعبو' يلورل يسركلا لع هيف مهكح ءابالا ضروف مندل براق ترق

 ريراقث متلبق له : الئاق 'هءالمز كاع ءابالا دحاماقو"٠ «٠ سشلاة بنكلا تحت

 لافتإ يدولف' ةناماب اهئارحاو اهبظفحي نينلعم هوبلف٠ ارش |:ىلا املوا نم انعمح

 ربخا ىلا مهلئاسر اوذفناو ٠ ىلاعت هلل ًاركش ةعببستلا نيلترم اومتخو .ايعمر سذنسلا
 لؤسرلا ديأتلا نوسمتلي: نمدقلا ممجلا ىلاو مظعالا

 ذنم مأتم سرطب ديسلا اهيعار ةأفوب ةلمرتم ودرق ة هرب_رح 3 امو

 اهيلالحرف اهل ايعار هنقد رمح ىتم بووعي دنا نيعن ١ ٠ ملال 4 ةنس ناوي زو 0

 ءاكل ار د او

 اوابقي مل ذاو دادغب ةيشربا نم ةلاقتسالا بلظ يخرج ليئئافور ديسلانا مث

 ناري زح يف هذامع ناكو ٠ اما ايان لحل تفلدتق ليساب يروخلا هل ذخما هردع

 | هي لاب مم أب انهاك مرأو ريزغ ةسردم ف مولعلا ى ا ١461 ةئيف

 ا 1 هني ةف وغلا اسكر نيمو ا مل/5 ةنس لوالا نيرشت

 ليساب يروخلا عبتو هلحم ىلا ”لك لوالانيرششت 11 يف سذنلا هابا لفقو

 مخجي بدلا فب فلختف دواد فسوي ديلا اما ٠ دادغب ىلا لئافوز ديسلا

 ركشب وهو ةنيتاللا كا اك قبيح قشمد ىلإ ايه لقللاو سدسلا لامح
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 نر تاو هدم نال راك أ مج ةيقرشلا فئاوطلا دنع مظني' هنأ لع هلل

 لاق ام89 لوليا٠ خيراتب ةفئاطلا ةفقاسا ىلا مظعالا ربحلا هبتك ام ديلا

 هل هللا نوعب متم كنا ىلع طقف سل نومرتحلا ةوخالا اهيا تنم

 لب : ديدم نمز نم هيلا قاتشملاو يرورضلا لب ةدئافلا ليزا لمعلا اذه

 ةيبرغلا سوقطلا سناك هب يدتقت الج لا ال متيطعا كلذ ءاضقب 3

 . «ةفاك ةيقرشلاو
 هتقاط نم رثكا اهب هَتاذ سيميلقا ديسلا سعتا ىتلا لامعالا ناريغ 8

 لا لاقل مالا نقال ٠ ةنسلئاوأ ذنم باقلا ءاحدل تيبس
 ةيعيبلا تالفحلا يضق ىتح ةعلاطملا لع ابيكم ثبا كلذ عمو * هرمع فلاس

 مات ذنم ابوروا ىلا لحر دق ينامحر مارفا ديسلا ناكو ٠ هضرمب أبعي ال وهو

 10 ا ا ل ا

 ليدبت لجال ةفرشلاىلا هذخاف هئافش ىلع اووقي ةب إف ءابطا ةيعمج رضحتساو توري

 ظ لكراا لآ سلا ددشاو واول

 هضرم ةاقتو ناريزح "يف ة عجرف هلاوز برقب ضي را رعش

 دعب كالذو اا الا نيعبسلا نس ينوهو با واقر تاون

 سدقملا نابرقلا رسسبو ةحشملاب دوزنو ىملالا نتادتلا كلن

 فالغخا ىلع ىلا 0 ا  ر
 ٠ هحور .1:_ء مثدحأ ن ه0 |بقل ىلا مهفئاول

 فئاوطلا لك نم سأنلاو نولس رملاو يكيلثاكلا قسد سريلقا هزين#ت ةلفح رضحإ

 تارابعب هسوسق دحا هنب او ةيمسرلا ةسيلالابنييبنجالاو نييدلبلا بتارملايلوا م
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 اا ا تنك و تارسللا رودصلا نمي تلثقاو اتازافلا ةلؤنتسا

 اله اراك التو نأ نولعت أما » نو ( 88: * ) يناثلا ليئوعم رفش نم

 ًالظعتسم نيبكلملا تارطم يضاق سوالوةين ديسلا اضيا بطخو « ليئارسا

 بوقعي ديسلا هفااس يناجي خذملايفهل ئه ادحل ىفوتملا ناؤج عدوا ٠ باصملا

 ٠ هتمر ريزؤغب هللا امهدمغت ينايلحلا
 .ثيحح هنطو لصوملا يف امس الو ةفئاطلا تايشربا يف ثدح كلذ لثمو

 ةادلكلا نائرشلا شزيلقا.ايلفتحانايرسلا ةسك :ىنف٠٠ تازانح جذعه ثمنقا

 ليجنالا ةياب أاهر دص ةغياب ةبطخن ينامحر مأرف' در لوالا مويلا ُْف هنب | اهيفو.

 الذنب دسقفلا .نا اف نيبو( ؟ : ٠١ وي ) للا « اذه ن«مظعا "بح نمام»

 ٠ بولقلا يف رثأدلا ”دشا همالكت ناكو٠ ةريخااوةعاطلاو علل ءادف توملا يتح هسفن

 .ةيالا تناكو نادلكلا نارطم ومعن ليئاخيم بوقعي ديسلا يناثلا مويلا يف هنّباو
 ةسيك يف زينانجلا ترركت مث « ةريثك ليلاكا هسار لع » ايورلا رفس ةيآ هعوضوم

 االنبتقحلاو ٠ نايرسلل اموت رام ةسيكو نادلكلل اتتكسم ةسسكو نيلسرملا
 هيس زارط يدنفا بيليف بيدالا باشلا باتك ىف اهعمجي ىنتعا ىثارم ةلمج

 .ةيالق تي نيش 14 ةماهبشنا ) 000 484١ ةيوجارا فاعل

 ,يروثلا ةقفنب دواد فسوي ديسلا صخشي ماخر نم لاثمت قشمد يف نايرسلا
 عولعلا ىف يروخلا اذه فيقثل يف هيعس نع هل ةافاكم قشمدلا اربه فسوي

 ءاضق لموي هئان روضحو هتدوع دعب نم ليئافور ديسلا. ناك كاذ ذاو

 سيسلا لاطو هتيعر يف أسجنم راثا ريخلا ودع ناريغ ٠ لاب ةحارب هتخوخيش مايا
 08 رتو “اوما ليدبت ءاغتبا دادغب ياها دامك _ناتسب ىف لزتعا ىتح,نيتنسنم 1
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 ٠ أيشام ىلصي ناك ذا 184١ ةنسس ناسين 74 يف ةينملا هت اجاف كانهو سنن

 هسفنا هدعا ربقيف هناهج عدواو لفاح ”مامهل يقأ ثي ح دإبلا ىلا لقت هتعاسل

 2 ا اذه ناك ٠ اهداش ىتلا ةعيبلا ي

 نقلا ل ل
 اًملَح اوبختني نا نييدادغبلا ىلا زعواو هدقف ىلع كريرطبلا دبسلا فساو

 لولا ىف ابئان كريرطيلا هديا ينامحر مارفا ديسلا لَ مهيباختتا عقوالف ٠

 5 ةك1 ةيضايرلا لعب هتفيظورشابو دادنبىلا ردابف 1810 ةنس ن

 تالفملا ميقإ دخاةضايدرلا دعب و ٠ نيييسملا وب ”اسوهبعش يف ةنايدلا حو 0مل

 سلا نبا ليئاخيم سفقلا هتدعاسأ مدقتأو انامز تلمهأ نا دعب اهقحلع ةيعبم

 مايل يعارلا نكت ثاذب و٠ اقباس وخاز سيسقو ةفرشلا ذيلت يشؤقرفلا ىمو

 نبي زتملا ةحلاصم ن
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 ةريدإكا ءزبعع ظ ا!
 ضرم-- حلصلا يف نيلصفنملا كريرطب همه 15

 سحر ج كريرطبلا ةافوو

 ول سرطب روقولا زيَسلا لصوملا ىلا مدق كلذ لتوضغ ينو 44
 نارطملاو ىنيدبع روطلا احند نارطملا هعم ( ىصتسم نيلصفنملا نايرسلا كريرطب

 .مئارطم ةييغ بيس ةب رطضملا هتفئاط نواوش حلص ل ينيدراملا هلوله سايلا

 راو هبحاف هترايز ىلا يب مانهب ديسلا بهذف :ةراشالا تقبس 5 نيدرام يف
 ةعبب صيصختل ءارمدلا هاطعا يذلا تروبارلا لَم هعلطي نا هلأس ىتح هتسلاحمب

 ءاضحلا نع او ذكي نا هبعش لع راشاوهمتخي هقدص ءاراالو نيكلن كلل ةرهاطلا

 اناعد نم افوخهوقفاو مهنكل كلذ ثءاسف اهضوع ةديدج ةسينك مهل اوديشيو

 ةاناعكلم يف اراد اوراتخاف ٠ ةسيك اهيف اوديشيل هلامنمضرا ءارشىلع لوعو
 ةناع رادلا نع متو شرغ فلا نيعب راو ةهخي مانهب ديسلا هارتشاف . ةكلئاك

 الاطبا يف ًاروشنم كريرطبلا اذه ناعاو " حلصلا يف ةغر ءدنع نم نع 2 فالا

 هوبقب مانهي ديسلا يضرف سارعالا لع .ةدئازلا في راصملاو تملا ىلع ةحانملا

 أ رز 1 نولصفنملا ةوخالا ًادتو“ :ةسناك ف يلف

 لوليا كيرالا ميدو اكول ريرظب ءاخم ىف يف اوعمشو م١9

 لصوملا ىلا باهذلا نميجرعم مانهب ديلا عن عنم نيدرأم ىلا 5 ىدأو
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 لمحو هنارطمو كريرطبلا نيب طسوتف اشاب سينأ نيدرام هي فرصتملا ناك.
 لصوملاىلا داعف ناراطملا جيرست ىلع كريرطبل

 رضرم أب ذعم سجرج كريرطبلا ديلا ناك امل رومالا هذه لالخ يفو
 لمحو شارفلا همزلاف دادغب ةيشربايف م ناطيشلاهراثا ماصخل *ضرم دتشا ميد

 امل نيعت يتلا ةباينلا ةفيظوب مايقال توريب ىلا دوعي نا تفلدنق نوطنا ناراعل
 نادل 11 ل لرألا نر 1 نكات للا نط فاي د

 ةدم تناكو ٠ ممثلا تيب امل لاقي بلحي ةيئازدناكلا هتسينك نعم ةرعخ

 ةينيدلا بصانملا بابرا روض#ب هام ةلفح ترجو ٠ ةنس ةرشع 6 هتسار

 ٠ نيكلملا نارطم اج 0 ةنب او «ةينونندلا

 تريح هي ل تفر ثااثلا مويلا ةيشع ذنمو

 انثا: تش نكل» عوعشلا رئانم عم ةيعيبلا يناوالاو ل ريرطبلا للحلا رفنا اهيل

 ظيغئلا نينماوملا "مغ باقتاف“ 1 اموةبصنلا : ههتلا اهلعاش فرعي ' مل رانليل

 ًأرلوسر أبئان ينب مانهب ديسلاماقا يلوسرلا يسرك كريرطبلا ين" ذنمو' لعأفلا يل

 بلحأ ىلا ريصي نا هل يضتقا ايف . لوا ةبتاكلاب سوس ورب دي ذخاف ١ ةفث اطلاإ

 ذفنا دق هللا همحر كريرطبلا ناكو ٠ دادغب نم ينامحر ءارفا ديسلا هيلا مدقتم
 لادتؤو ءايفذاش 11 نعملا اراقب رعبا 2 املا كيو يراقب قررت

 لحرو دادغب يف هنع 5 ديسلا اذه هماقأ٠ رغسلل مارفا.دىسلا دادعتسا دأد؛

 ىلاو هيلا هحشرإ يلعةباينلا مأنهب د.سلا دبع لصوملا ىلا هلوصو ذنموا 847

 .رايا ؛ يف رفسلا ىلا ردابو امم لايناد سلوب يروق

 ىثاب راعم انحوي يروخلا بدتتا هللا همر كريرطبلا ناك كلذ ليَبقو
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 قشمد يف دوادفسوي سيلا ديسلا افلخهميقيل سدقملا عمجلاةص+رب ينيدراملا
 مانهب دسيسلا همربا رما لوا اذهل ىضقو كريرطبلا فندا بلح ىلا هلوصو عمو

 رفاسف هفلاسك سيميلقا مساب هاعدو قشمد لع انارطم بختنملا اذه هتماقا نآك

 ٠ هتيشربأ ىلا

 ةياحلاة يش مالاوةيكريرطبلا ةيالقلا نورش بئانلا ةدايسبتر اذه دعبو .
 0000 ىلع دشلا )نيو ةني ةدوملا تديحت كانهو نيدرام.ىلا ادئاعاكو

 ا” ءر نيبعشلا لعجنو أعم .دحتل نا تقولا ناح دقل : هل لاقو نيلصفنملا نايرسلا

 .اذاف ٠ هل ٍفلخ باقتلالو عامجالل نودعتسم حنو حيينت كر قال هدو

 !هل باطف انميمج ىلع كرب راب كتطبغ نوكت لب باخنتنا ىلا جاتجن ال انقافتا مت
 .نزافتالاو ةبحلا ىلا هليم ناف هيوذ نم افوخ اههبم اباوج .ىطعاو مالكلا اذه.

 عيا دنع 505 ناك بوغزملا
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 3 06-1 سماحلا بايلأ 0

 يصوملا ىنب مانمب ديسلا ةيك ريرطب يف

 نول لصملا

 نارطمو لاني دركلا ةدوم يفاب رقلا عمشجلا -- ”هرفسو ”هئباين 8
 باذتلا 71 هداسف -- ملصلا يف ماوعلا ىعدس -نيلصفنمل ل |

 نييبلحلا باختنا -- مانهب ديسلا ةيكريرطبو
 مارفا ديلا

 صخو للح ىلا ردابف مانهب ديسلا ىلا ةيلوسرلا ةباينلا تهتناال 45

 كلذك ر بدو نيدرام .ىلا لقتنا :ةفئاطلا نوئرشو ىفوتملا كريرطبلا ةكرت طبس

 امشاب رمع هعسا اقيرف ثم ةلودلا نال ميض اهباصا هتيشربا نع هتبيغ نوضغ ٍِن

 عم ةيريمالا لاومالا لصحتس قفطو لصوملا مدّف ٠ قارعلا تاحالصال ا

 نسا يف ةرادالا ساحم ءاضعا جوف :نيطلسملا ريغ نمي ركسعلا ةناعالا أيا

 لعبه ركاو ةيديزيلا ىذو ٠ريقحتلاو سيملاو برضلاب نيبولطملا ءافج يف غلا
 مهتادوبعم حضف ٠ نينماوملا تلجما ةبيجع ةسايحب هبلط اوضفر ذاو مالس

 ٠ مهضعب تاما ىتح أاريثك مهبذعو مهتارازم ببق مدهو ةيرفك

 بتاكي ذخا مث: هتدباك ام لم أها عو هتيعر ىلا مانهب ديسلا دامك اذ ذاو

 سات ل1 كم نأش ىف ىف سدقللا عم
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 ٠ نانئمطاب هللا ةدابع نع ةبقرشلا بوعشلا لغشت لفالقلا تناك امفو

 مةحرفكلاو ةعالخلا نوحماني اكو اسنرف يق اهساالو اب روا يف نونمؤملا نآك
 هيحلا ا - يلا كافتالا اا مهعامجا دعوم ةبوتلا جا مح لعد

 رع ضيوعتلا اتفلات ناتيوخالاو ٠ عامجالل رأيا ربش او اجاو ميلث روايف ينابرقلا

 حلاو ٠ ةنس 00 هره ملشر وأ ىلا جعل 4 هدو ا جاجخل ابروايف جرادلا ر همكلا

 5 نم 0 ةئسلا يف ةرم عب هءلانو .مفهنوراتخ دأب يف يف مائتلالل ينايرقلا

  ةصتخلا زومرأاو ةنالاو سوعطلا مادقو اتسراخوالا فرش يف نوضوافتيف

 :بوف ميلشرواىلا هلك ماعلا نم مهتفقاساو نينمملا اوبدتنا روكذملا,.مقافتا "مت ايلف

 :نيثالثو ةثالث مهتلمج يف سفن فالا ةرشع لع فبنيام ةروكذملا ةدملا يف اهيلا

 نم سمر ةةقاسا سيئر وينفل لانيدركلا مهمدقتي ةنبكلا نم تائدو افقسا

 اورضح نيذلا ناكو هرشع ثااثلا نوال رام ابايلا نع ةلاكولاب و هعماب اسنرف لامعا

 :نوطنا ديسلا ماوعلاو سوسةلا ضعب ادع ام نآيرسلا ةفءاط نم عامجالا اذه ىف

 نارطلا اذه لّوع دقو .يشاب راعم انحوي ديسلاو نار مارفا ديسلاو تفلدنف

 ةينلعلا تاساجلا ىدحايفءارفا ديسلاىقلاو قشم:بعش ةياعر نمةلاقتسالا َّط

 ءارفا رام لوقب ابحتتفا هب قلعت امو ينايرسلاسادقلا يف ةميدب ةيلع ةبطخ

 هادفلا ةحيبذ_تيوح كرغص عم كلنال ةالج اي كابوط » :هببرعت ام ينايرشلا

 ا زلت ناحل ةقوضوت لع كلذ طو -« مرساب ملاعلا اهعسي ميلا ةيلصالا
 ,سادقلا ةماقإ ىلا هوعد ىتح ناسحتسالا قيفصتب ةرم نم رثك !نوءماسلاهعطاقف

 ,سافيطسا رام داهشتسا لحم يف ةميخي ميذملا عبدا ءاينلا تي كلذ ءو

 ااا لللل حل كاتبا كسشلاو لاس ةركلا جاف ةسمامشلاو ءادهشلا ركب
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 هناكم نم دحا لوحتي لف سادقلا ءانثا مههلع

 ريد سيئر يددصلا باسك سجرج دبسلا لبأق ينابرقلا عمحلا ءانثاو

 ةيبحةضوافم نعب و هب 'شفلانيدركلا ةفاين نيلصفنملا نايرسلل يذلا سقرم رام

 وه سيحصأ : لاني دركلا هل لاقةمماجلا ةميا عم ةلصفنملا فئاوطلا داحتاناش يف

 ةسائر نوركتتو مييسملا يف ةدحاو .ةعيبطب اخيطوا ةلاقم نولوقت كنا نع لاقي ام

 ناكو نيبكيلئاكلاك هناميا ررقوناخيطوا مرحن اننا لب هللا ذاعم لاقف ؟ ينامورلا ربخلا

 متسل :لانيدركلا لاقف )١( رايسلا نبا سجرج كري رطبلا نامانم امرا اع

 الو ٠ ةينامورلا ةعيبلا عم هتفئاط ةحاصم يف يعسلاب نارطملا حرفف ٠ انم نيديعب

 هقفاوف هماماهررق امو لاتيدركلاةبغر هيلع ضرعوفكري رطب ىلاب تك هريد ىلاءجر
 ريبدتلا اذه ا ل مفعو هوحو نيبو هني ٌثيدملا اذه رادو# كك نداعلا

 لكو ىلا بلا لقن نا ىلا يشانح حيسلادبع اجاوخلا وهو مثدحا برطلا لمحو

 راهتلاو ليلا. هباعصا ىلا ددرقي قفطو هنقد رجا ارنا يروخلا نيكيثاكلا
 ميهربأ كيسروالا كري رطبلا ذناو ٠ ارجل الب حلصلا ةصرف اوكرتيال نا مهثيو
 دعب و نيحرف مهتعاس نم اوعرهف هيلا مهوعدي نيكلتاكلا سريلقا ىلا د ؟ اش

 ءاهجو نراك اهفو ٠ سدقلا نارطم ةلاسر تيل ف ثعبلا يف اولخد هدي موليبقت

 لاق ٠ مهنواماج سوسقلاو ةهدقلا مدئاوع ءاقبإ سوسقلا ىلع نوطرتشي هبعش
 لك يرجا اناو:نالا اولهاست :ترا هنقد رمحا مارفا يروا نذا يف كريرطبل

 انياع يناموراا ربخلا هضرفيأب
 كشك ىلاف نييكيلثاكلا سوسق : نيرورسم نراقيرفلا فرصناو

 61١ ص ؟1١ ددعه عجار )ع
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 لمعل رونلا دبع سايلا هجاوُلا تدب ىلا يثانح حيسملا دبع هجاولا باحصاو

 ناك و مهيلع لخد يجرع“ مأنهب نارطملاب اذاو نوضوافتي مث افو قاذتالا ةطبضم
 7 رشإ ملف لص هلال باهذلا نع 'هسبحوهياعطخسهنال كري رطيلا نم ًظائغم

 ناىلع كييفالعلا اولمج نا ةحارلا لعطرشي قفطو:حلصلا دسفي الئل ةروشملا يف

 نا: لؤقي قفط هبلط هياع اوركنا ذاو ٠ ةطبضلا ىلع هوعلطي ناو اناي رفم هميقي

 ٠ هنع اولدعت نا مىنصااف رمالا اذه نم نوكيس اب يردي ال نافرخ اكري رطب

 طورش ا فدرأ اذه ده قمةكك رطل طرض نمهلما دقفي ال نا دصقو

 كريرطبلا نا: نيلئاق هوريتنأ يشانح نبا باغصإ نا ريغ مهضعب هقفاوو حلصلا

 هديري ماكحالا ديسحلصلانا؟ اننبب كالوخد أ اننارطمتنا الو كنع_ ضار ريغ

 ؟هزاجنا ليبسيف انبعتنا دعبهدسفتالف مالسا |يلعافل ىبوط لجنالا لوقل سانلا وهلا

 نرارطملا ةدايس رشي نا مارفا يروتلا ىار مربب نا حلصلا كشوا املو

 دئازملا . ى.'>ا يف ربخلا عاش كلذ نمو جاجنلاب ةيكري رطبلا ماقم مئاق ينب مانهب

 اخييوت كريرطبلا ىلا اوذفناو مثواهجو بصتتعاف٠ نيلصفنلا ُُس توم ةراع
 رجم ىلا ىعاسملا تنيكمنا .ذئتقوو لغشلا ةعباتم رع بفكف ٠ ًاديدهتو

 الج و ارم اوفا 5 ةهيفس ةلاقم يف كلذو مسرياقاو نييكحلثاكلا

 نارفعزلا ةعبطعترشن كريرطبلا زاعباب مث -ةيرصم ةلحم يف اهرشنف ًايناتست ورب

 نكلو رايسلا نبا سجبرج كريزطبلا اهررقو اهغلا يتلا نامالا ةروذ 1848 ةئس

 ثااثلا مسقلا يف درو الواف )١( مضاوم ةئالث يف ةصاخ فيرحت اهف لخدأ

 .عمحلا همراح نا ًأرقن ةعوبطملا يفو ف وديقلخلا عبج ا همرح اخيطوا.نأ أهنم

 اهريغو يئابلودلا ةعوميفيتلا ةيلصالا ةخسنلا م.عوبطملا ةلباق فيرحتلا لجن 0
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 ةعبارالل ةمازكلا بوجوب أضيا ةن>: 16 مسقلايف 0 ١ )يون
 طل ا «ينامورلا يمركلا بحاص ريثكلا مهم ٠ ةكراطبل

 (؟) « ةيتاذلا ةطلسلاو ةقاطملا ةيرخلاب هبصنم يف قس م ا ةعودطمل

 صوصخب ىتش ءارآ فرحا ركذو ٠ اسار ٠ انمضتم ١١ مسقلا ناك أتلا
 ٠ اسار 58 تحضأف ةيناسنالا هتءيبطو ميسملا توسأ

 سدس ىلا ةفئاطلا ءابآ بئانلا ةدايس بدت ينابرقلا محملا دعيو 7

 ةقركلا ل ويعترف لافرملا ىلا اووداف تاخكالا

 دضاقْلا رياتلا يرنه ديسلا مهمدقتي لوالا نيرشت 1١ سيمتتا موي ةيئاردتاكل

 لصوملا نارطم ينب مانهب ساروق : اوناكو نيرهنلا نيب ام دالب ىلع يلوسرا
 :ينامحر مارفا نا ارطملاو هنقد رمحا ىتم نا 5 تةلدنق نوطنا نا رطملاو كئانل

 بسحب عارتقالا ىرجو ٠ يشأب راعم انحرو نازطملاو لابوط سرطب نارطملاو
 ع رذتعاف ٠ هسفن ليا 9 لع باختنالا عقوخ ةسدقملا نيناوقل

 ةفئاطلا ريخ لجا.نم ةفئاسالاو يلوسرلا دصاقلا هيلع اال لاوحالا كابترال

 نييركتلا ةلذح هيلع اوضقو يناثلا نيرشآ ٠١١ دحالا موي اوعمتجاف مهقفار
 حيرفلاو لالجالا ةياغب ةيكري رطبلا ة دسلا ّلَع سولجلاويوعارلا أصعلا لستر
 يقي نا ديدجلا كري رطبلا ىأرو ٠ ةفئاطلا احنا رئاس نم 'ىناهتلا هيلع ترثن
 يروخلا ةفقاسالا لَءضرعف لصوأل اما - نيدرام فو لصوملا يف هنع ايان فقم

 ضرع هوققاو ألذ ةنسنيئالثو عبرا ىلع فني ام ةيشربالا يف هبعتل لايناد سأر

 >7 .+ قطا عاف
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 , يشب رامعم انحوي _درارطملا ,يسف را اور يلو.ىرلا يسركلا .ىلع هباختنا

 اوذخا اوقفاو ايف افمتسا ماقيل تفادنق ليساب يروا مهضعب ضرع ٍكيحو :ايئان

 |! ىو ذنف تفلدتق نوطنا ديسلا اما« ءاتشاا لولح. لق ملحم ىلا "لك عوجرلاب

 | ويلي هاعدو قرش افاي لع ةيفقسالا ةجردلاىلا روكذملا ةقيقش ىتر توري ىلا

 ااقباس نآك م ةفرشلا لع اسيئر نيدتو ١ ها ةنبست لوألا نوناك ١5 يفكلذو

 .دعف يئاب أب راعم 2 نارطملا اماو ٠ 65 ةنس رم يف ةباينلا ىلا لقن مث

 .ايقوم ايعار ليسب نارطملا ني تف قثمد ةيفقسا نع لفت مياشروا نم هتدوع
 141 ةئيس.ايط

 ىلإ ركذلا دننعس تحلش سجرج كريرظلاةافو ذنم بلح ةيشرباتناكو

 .ًاصضث :اوبختني نا مانهب كريرطبلا مهيلا زعواف ءاهسوسي عار نودن نامزلا اذه
 ”لخي مل كلذ عمو ٠ ينوناقلا قحللو نامزلل ةقفاوم أطورش ممل عضوو كاذب ًاريدج

 كلذ فذاو ذاو ينامحر مارفا ديسلا باختنا ىلع اوعمجا ىتح لادج نب مهل
 | ا لحر يلوسرلا نيكل هديراو كري رعتلا

 :نقفطف ٠ ةقئاش ةلفح هلوخدل تناكو هتدلاو |صئسم ١41 ةنس يناثلا

 .نفلاور مريلقالا ةلاحو سرادملا مظنف ةيلوسر ةريغب كرابملا بعشلا كلذ: سوسي

 مايا اد ة.ؤرلاةةضائرلا ةماقاواداشرالاو لعولا نم رثك اوةعبللا تالنملا

 |ككردلا نم مذاب نونموملا همعسف ءاسنلا ًاروطو لاجرلل ةرات ريبكلا موصلا

 ها

 شملت يلادلا باسإلا ىلا (ملتأا مفر هسيركت ذنم كريرطبلا ديسبلا نكو
 0 ىأر لوالا فياصلا نميد.ح لا ماسولا اة ةءارب هديبات
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 ىدلو٠ 1494 ةنسرايا ؟ تي لصمملا رداغف ناطلاا ةلالجل هركش مدقي ن

 هترمصتب بهذو هتاقالمل توريب نم نونا نارطملا لبقا هنوردنكسا ىلا هلوص
 شف نيترم ديجلادبع ناطللا ةلالج هجاوي نا لان ثيح دكلملا ةصاع ىل

 لازاز مث هدوجو مايا ثدحو ٠ لوالا فنصلا نم ينائملا ماسولاب هيلع معناو
 همور ىلا رثدلا فاك رطل لوقف ةيدألا نم اناج دن

 رمش انتسا للاناد ار روكا تاشاب ىضرا لئاشر كفار كاد دار

 لطينبناللا سقطلاب هتماسر ةلف# ماقو نايرسلا ةسينك ىلا ريالا يرنه دينا

 |1144 + ةنس لوالا نيرشت ؟<4 يف 0-5 روق ءاعذو افرش ازا
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 يايا لصعلا

 نيلصفنملا ماصخ 588 ةكراطبلاب ١ نوال عاما
 تاهج.ةدع يف ءادتها" 86مبكري رطب ةافو دعب: ش

 .نوال رام ابابلا ةلباقمىلا بهذ هيمورولا هلوصو ذنف كريرطبلا ديسلا اما 7

 اب ةيقرشلا فئاوطلا ةلماعم نا هل نيب و يناب رقلا عمجما مئات ىلع هعاظي ذخاو

 نسهتساف ٠ ملصلا ىلانييكيلثاكلا ريغبالتسال ةليسو نسحا يبن ةلءاجلا نم نكي
 مهيار معو ةيمور يف كاذ ذا نيدوجوملا ةكراطبلاب مي نا مزعوهيار ابابلا

 نيبكلملا كري رطي فسوي سوي روغي رغ ديسلا اوناكو هيلا ماعدتساف ٠ اذه ع

 عمت سئ ر يكسكو دول لانيدركلاو ةيوابابلا ريزو هليمر لانيدوكلا ادع أم ةنراوملا

 يف لاسدركلا هريتخا|م ع قبطب مهيار :نا:فرع اللف : مهئالمز رئاسو ادنكورب

 ناكمالا ردق ىلع اهئاطنل عسومو م.قوةح نع عفادم لوا هنا محل ناعا: ميلشروأ

 0001 نافشسا قاناع ةمور ارداف راما ريل ء ولحالا ةكراطلا كمف

 ممجيو ةيتونبكلا سرادملا ءاشنال سيفنلاو سفنلا لذبب سدقالا بالا قفطو

 نيلصفنملا باذتجا ىلا ةاعد لاسرالو ةيفئاظلا مهسرادم مّأدقْل ةرفاو تافاعسا

 ٠ كلذ ريغ يلا اهمارتحاب نيلسرألا مازلاو م.عسوقط ظفحو زي زعت خي 0
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 اذه هك ًاروذنم 1814 ةنس يناثلا نيرشت ٠ فردا ريباذتلا ءالف' نانو

 ذخاف ٠ ءاحنالا لك يف عزوف عبطلاب رشن و ةيبرعلا ىلا لقت نا ”متعاهف ناشلا
 ةنطف ىلع نود ون نامت لعمل هب: نوحيملا نيلسدمو ناكل نم عيا

 نرزريتك ماكو بولقلاّت ب راقث كلذن«و ٠:هتسادقوهفطلو رشع كالا نوال رام

 سدقملا يسرطبلا يسركلا عم ملصلا ىلا

 ربخلا فطل نع ثدحي قفط توري ىلا مانهب كريرطبلا.لوصو ىدلو

 ةطبغ طسوتب تلان اهمال ةميختلا يزارط ةرسا ايس الوبعشلا شقئراف مظعالا

 ة|ئاغ كلذكو ٠ يزارطيدهللارصن تنوكلاب اهسئر ب ةافةيتكلا ةبتركري رطبلا

 كلا قيل انهي ا لاش نما ل ري ةياعشلا مساب فرشت اهسيئر نافلاقش

 قشمد ىلا لقتنا مث مارفا رام ريد فاقواو اهفاقواو ةفرشلا ةسردم كريرطللا

 نيدزان ىلا ةيناطلسلا ءارغطلا لقن اهتيشربا :ر ووش يف هراظن دعب يح بلخ

 ًافوتحم اباخدف نيدرام ىلالابوط سرطب.ديسلاهقفار اهنمو ركب رايد ىلا رفاسو

 نوؤشلابتر اهيفةليوط ةدمن.درام يفماقاو بعشلاو فئاوطلا ءاهجوو سريلقالاب

 ىلأ نوددرتي اوناك نيذلا نيزفانلا ةحلاصم هب أدب ام لوا ناكو 'ةيبدالاو ةيداملا
 يتنذراملا ي رون سويطانغ/يروخلا اوبختنانويدادغبلا ناكو ٠ نييشوبكلا ةسيلك"

 ةبدتناف:اًنامز ةزنضبلاو دادغبيف سوقنلا ةمدخ ىف ىضقو ةفرشلا ةذمالتنم ناكو
 ١1 ةنسناري زح ! ١ينةفقأ سا سيئرةجردىلاهاقرونيدرامىلاكريرطبلا 06

 تدراوت اذه دعب و ٠ لابوطس رطب ديسااةرزاومب كلذ ناكو ٠ نسويسأنتا هاممو.
 لضوملا نم اتهاك ميلا دفواف اهرلا نايرس نم بناجءادتها رابخا كريرطبلاملا

 دشري ناك و اصوصخةئايدلا روماهيف ثراغص فيقثتل ةسردمستتفاف زيشنتلايف الوم
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 ' 2 نيمستلاو ةلاملا ىلا مهددع لصو ىتح ممدقتفي لاز امو ةسينكلا يف رابكلا

 نمرالا ةبكن نيح اوتتشت نا انامز اوثبلي مل مهنكل
 نيلصفنملا نايرساا كريرطب سرطب ديسلا ناك كلذ لالخ ينو 4

 هل فلخ باحتلال ميتفقاسا عمتجاو 1845 ةنس والا نيرثت 6 ذبم ىفاوتدق

 اولع الف يجرعس مانهب نارظملا لع نيراطملاو بعشلا تاوصا ةيرثكا تعقوو

 .هللادبع باختنا ىلا اولام بّختني الو بختني ال هنا تالعا ىهاذملا ةراظن نا

 , نمد دحو ٠ يارلا فيعض صي رح ليخي هنا هنع مغلي ل هنعاولدع مث« فوطس

 نرارطملا ةماقا ىلا مهب ىففا ةموكحلا راد يف ىتح ليوط ماصخ كلذ

 , فقسالا يضر اجتساو ايادحلاب مهلاّتسا هنال ةأ ءالا ةعلق نم يذلا حيسملادبع

 .ناريز>؟ + يف سي ركتلا ةبترهياع اولتف ةمصاعلا يفم.تةئاط ليكو يواهرلا ساو
 .يبب مانهب كريررطبلل ن داو وينو ندع ناراعإ لوطا ظ د ٠ 1446 ةنس

 :ممطلاو ماقتثالا ةياغل ةكلشكلا بلطي يذلا نا 000 ٠ هيلا ءايتنالا ديري هنا

 ,لقتاو ٠ ناريزح رخاوا يف ا ىلا لحرو هكرتو ركتفي اماياهلبعاو 570

 اهموأقي نأكو هرث | يف حموسأ ا دبع كريرطبلا قلو رحب رايد ىلإ هللادبع نارطملا

 |ةياصنقلاب هللادبع نارطملا ذالف هيفنب ًارما لصحتساف نمرالا ةبكن ترج ىتح
 0011| نم سا درو تح كنلثاكلا .نمرالا ةسينك ىلا لقتاو هيواسنرقلا

 اهتككلل ودم دهاعو لابواءسرطب ديسلا يدي نيب هناا ةروص ررقف هلوبقب مأنهب

 .يف همارغل هتايث مهيار هفراعم نا ريغ ٠ تاملا ىتح ىكيلثاكلا نامالا يف هتابث لع
 تناتسطوربلا ىلا 55 للا مج

 ]1578 قلحلتا قاز "دف مانهب كريزطبلا اماو 5
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 ةرعاطلاةسينكل ةيردب مانهبير واو نانوي ناعمميروخلا مثوةينر ولاةبّترلأ

 ةي رق نم ءادتهالا رابخا هيلا تفاوو ٠ ا.وت رام ةسنكل ليذس سايلا يروخلا

 ةلوكلا اها 100 هوا روصقلا وا ةيلوكلا نمو نيدبعررط يف ناروبرث

 مرمأب ىنعي 5 م ني اممهلا ن ذراق نك هلوزن موب كلذ ينهودءاذ ل

 معلب نيد رام ىرق فو اهرلايف ةعيرملا 8 اوهاونمرالاةكن ةفصاعمهتددب ىف

 مهيشت كلذ دنع ٠ ميظع رطخ يف لصوملا ىراصن عقو ىتح دالبلا رئاس هالب

 بعشلاو اجنث هئاضسإ و هريب دت نسحيءاهجولا بولق هيلا ليس ناك وماما كري رطب
 ابيلص مهارلا ةكيلثاكلا .ةسينكلا ىلا ىتنا لاوهالا كلت نامالا بّمءاملو

 ركب رايد راوجي ةيبعك ةيرق نم باش ”هعبتو ةبقاعيلا لع سيلدب نهاك يدمال
 هيمورب لسرلا مكر حرص يملا جحلا يفهلادبع نارطملا بغرو ' حون سامشلا همم

 ةضاير ةرشابل ةفرشلا ريد يف فرالا لزتعا:نا هيلا مزاحلا كريرطبلا بك

 في رألا رخاوا يف رفاسفةنحلا دحاةنوأعو هريغو توهاللا لع ةعلاطلو ءالتخال

 صمح ىلا داع مث كلذ ىدا

 نيذلا .نييعوسلا ءابالا نم لئاسر كريرطبلا ديسلا ىلا تدرو كاذ ذاو

 ذفناقدكلشكلا يف نوبغار اهيحاوضو صمح ةبقاعي نم ًارفن نأ هنوربخم صم

 ناكو مهلا ردابف ةفرشلا ذيل يشوفرقلا ىموم سلا نبا ليئاخيم سقلا مه

 .تابثلاو ناميالا يف مثدش
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 كالا لصعلا

 ديسلا ةبأين - هتفو -- هتافو - كري رطبلا ضرم 54ه

 - بلم 6ن4ه ع -

 لاوهالاو باعتالا رثا لع ةحارلاب اهلا كري رطبلا أنهتينالبق هنا يغ ٠

 ضرما هدواع مث ٠ ةمايقلا ديعو مالآلا عوبسا تالفحب ماق ةحارلا نم آمسبق لان
 ااا لبأ ةلعزلا ةساسم ىلا ذاعاوأ اضيا قامت اةجلاءملا ءوَقَلَو :لاؤهو فغض عما

 مهتفئاط ةفقاسا نيب مئاقلا ماصخلا اومئس ةبقاعيلا نم ابناج نا نيدرلم رابجاب
 هبئان ناو : سوسقلاونابهرلا نم رفن مبعمو دكلتكلا يف .اوبغرف مهن ري زطبو

 لوهوم نايرلا : نابهرلا ءامما كياو ”نلملا معو رجم 2 أنح نارطملا

 يناروطلا هللادبع نابرلاو يواهرلا مارفا نابرلاو روطلا يف يفاب ةيرق نم. يذلا

 ىسوم سهلا هعبا ترعس يف "نها مثرئاب قو يدمالا طينام هراشب نابزلاو

 ةيكيلثاكلا ةسيكلا قئاقح مهباعصال نوديبب ءالوه عرشف : سيكو وك. سبقلا نبا
 ميكي نأ كري رطبلا رماف .ةينايرسلا بتكلا نمو سدقملا باتكلا نم دهاوشب
 ىلا مايا دعبو مرق ىلا مريف لسريو نبدرا؟ مارفا رام ريد يف مهضمب

 ني.درأمب ةيسعسلا ةلحم نم ةائاع نيعبراو سَ ىلع فدني أم هنكلنكلا ىلا

 ءارولا ىلا اودترا مثريغو بناج منهم تلثف

6004 



 ةلئاع نير شعو تنس ىلا غلب دق صمت يف نيكلنكتم لا ددع ناك كاذ ذاو

 نولسرملا 8 اذهلو ٠ تايذم يف ثدح كالذ لثمو ٠ صمح ىرقيف نيذلا ادع أم

 جيسملا دبع كريرطبلا كرداو ٠ سرادم اوحتتتفاو اهيلا دحالا دبع رام نابهر نم

 اوستناو ةموكحلا رتفد ينمهتاناخ اولصنف اوت ْ : مهريغو مهنم اضعب درف نئلنكتملا

 مهعلطاو تايذم فو نيدرام يف يثاب أب راعم انحوي ديسلا مهظعوف نييكيلثاكلا ىلا

 سويتمو كلاذلا سجرج نوقباسلا ةكراطيلا هررق يذلا تاميالا روتسد.لع
 انا ًاديات كلذ مد 0 ةارعالا ةعلب ف  نمم يذلا بوقعي و عبارلا سجرجو

 ”اعتناب حاجا هللا ممتو ٠ ةيزمتو اة ا بعوت رابخالا هذه تناكف

 نم رفتهعبتو ةكلثكلا ىلا سوبسب مانهب سقلا هعسا يلطرب ةي رق نم نعاك

 نميبصلخو قاوثم مركاو عهب كرف ط2 لاوس تنال با

 ةاللص ب تكن م اضن مهيلا لسراف نيكلثكتملا رئاس مزاولب متهاو ٠ نيذوملا يذا
 نيكيلثاكلل تناك يتلا ةسيكلا عسوو تايذم يف ة ربقل اضرا عاتباو ضرفلا

 داذغي .يرم يرون سويطانغا نارطملا لبقا انذصو !م .لاحلا تناك اهفو١اهيف

 هتيعر ةبعش نيبو هنبب لادج ابلجا نم ماق لئاسم يف ك.يرطبلا دينسلا ضوافيل
 هتطنغ .ىلا هاننفرو باتكلا اذه ضيبيت نم انغرف اك كلذ نوضغ.ىفو

 لعب ال اذ هب ريصو. هتعلاطتم هل تباطف ١841 ةنء ناريزح ِ 2

 اهغعم نق ناك وا اهيلع اعلطم .ناك ةعدق رابخا نم هانئود ام ضعب هله حضوا نا

 ةفئاطلاةدئافل هعبطصلا عارسالا لع انثحو ةفئاطلا ويش نمو ربك الا هقيقش نم

 5- ها عدنا انوي باتكلا انمتخ نا دعب اننال فسالل اي هنا ريغ

 نودنث ارز طضا : ادينس سلاجلا يب مانهب سورطانغا ديسلا دهعّلإع هصيبت
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 زوم رخاوا يف ناك اهي هنال :يقابلا ملاءلا ىلا ينافلا ملاعلا اذه نم هلاقتنا ربخ هيف

 .ءادلاب اذاو اوكلتكت نيذلا دقتما تايد دباب لأ فنيل (هأتم ارق 7: دم

 :نيسجللا ىلَع فيني انامز ”هب ذعو هئاشحا يف هبيلاخ بشثناو ةثلاثلا ةرلل هيلع مه

 رارسأب دوزت راما تامالع ترهظ املو ٠ ةنيكسو ربصب هعاجوا لمتحي وهو موي

 .ىلا هلقني مشي إل ترا فيخو دلبلا نع اجراخ هتماقا تناك امو" صالخبا
 :ىلإ لوليا 0 ل يلوسرلا ديماعلا اهلا يره ديسلا متع تيم ةبسكلا

 ,لوليا 1 يف هبحن ىضق ىتح عزنلاب أدب هلوخد ذنمو ناورتخت يف الوم هراد
 . هتبك ري:رطب تناكو ماع نوتسو ةتس رمملانمهلو ! 817 ةنسبيلصلا ديع يشع
 ا او واح فنان اف ىازغلتلاب ءاحنالاىلايبن”تقوالو :رهشاةعستونينس عبرا
 : هيدي ليبقت ىلا: مهسوقط فالتخا لع سانلا عراسو راذلا ردص يف يس 31 ص

 , سريلفا هتزانج قفارو ٠ ةقءاش مافي ةشفالاب للحم توبات يف هتزانج ا 3

 اشأب ينسحب مهمدقتي ةنيزملا ةبعيبلا للحلاب نيممشتم نيتاللاو نادلكلاو نايرسلا
 ال6٠1 هزادط ناك ىلا ةيناظلسلا تاماسولا اهيلع ةداشو امفارةطباضلا نادنموق

 كريرطبلاةطبغو يلو .رلا دصاقلامبعبتي سيلوبلاو دونجلانم ة كو كهب بحت اهب

 ريهاج هدعب و ةسيعمرلا ةسيلالاب اسنرف ةلود لصنقف لباب كرب رطب عوشي دبع
 ٠ نزملا تاعرق عرقت سيقاونلا تناك ذا ةرهاطلا ةسك, ىلا هب اوراسف سانلا

 دفلا نمو. ةليللا كالت هناج تاب اهيلعو سروالا يف ةعفترم ةبصن ىلع عضاوو
 مه سفت نع ةحازلا سادقب يرون سويسانثا ديسلا لفتحا بيلصلا دنع مبابص

 ريكلايذملا جرد تمت ةراغم يف ةسييكلاسسا موي: هسفنل هأيهيذلا ربقلا عدوأ

 مئاص نيطسغا بالا يناثلا مويلا يفو ٠ عوشي دبع ديسلا لوالا مؤيلا يف هنبباو
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 "للا ل 6 وب بالا ثلاثلا مويلا ينو ٠ ةداصقلا رارسا مت

 هب 5 ردصلا تحرر سابلا 00 ةئيملا حيلم ةماعلا لي وط هللا همحر ناتو

 رابكل هثيدحب ايضر» ةرشاعملا ببط ةرابعلا ديدس ءارقفلاب ًفورار اهعيفر سفن
 ىلع فيإ ينإدلاو يماقلا نا كلذل . ةئئي انافكو «٠ نييب وروأو نييناع نم موق
 يف هناف ةنيلطنطسقلا يف الرف ةلود ريس نوبك ويسوم كلذب صختن نحنو هدق

 25 وت ايف نو يرم لذ لع لاتاد سلوي هيلا ىلا السرفر هل
 1 لو ل ل ل ا

 "دولاب هصخت اسنكو ةفرعملا قحب هانفرج يذلا ينب.مانهي سويطانغا كريرطب
 اهرطاشن ةيواسنرفلا ةيروهملا تر كا رسلا ةفئاطلا دكاتتلو ٠لالجالا

 « هللا همحر هلاراغلا ديسلا ةافو ىلع نزل

 ةباينلا يثاب راعم انحوي ديسلاىلو يلورلا يسركللةفئاطلا وبا يبن د

 يناثلا نيرشت فصتنم يف نعض مع ةبتاكلاب اهنووش طاعتي قفطف اهيلع ةيلوسر

 سايلاس لاو يناعدرب ليئافور يروخلا نيينيدرامنينهاك (دضتسم لصوملا ىل

 ةيزعتب بئانلا ةدايس أدتباو ةيئروخلا ةئترلا ىلا هاقرهرفس ءانثاوةفرشلا ذيلت ملام
 ايل لا نا أو *رمرصع ديرف ليلجلا ربحلا اهدقف ىلع ةيشربالا ءانب
 ةكرتلا كلت نمد دجو اهىغصف دصاقلاةفاينب سئانل !نامتسا ةيغلا هنكرت ديدت ن

 نييختملا قر ذو لمعلا دسفا ريخلا ودعنا ريغ: لصولل نارطم باختلاف يعسلاب أدب,
 ”سق يح :ةكيل كلا ريع تاطل لاب دايلا ىلا يصعب ماسح ىضفاوبازخلا ل
 نب دراما دقاع د ره هي يرطب مش عنز نا تافس الا ن0 ناكل
 نيدرام يف باختنالا سذنس ىلا ةفئاطااةفقأسا بدتنا 181 48ءاع فيرخ يف
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 روضحب :مارفا رام ريد يف لوالا نيرشت 4 تي ممتحلا حاتتفا ناذو اودزاوتف

 بوعي :ةداسلا ئانلا ةدأيس ادع ام اونو يلوسرلا دصاقلا ريالا يزنه ديسلا

 :يلح نارطم ينام مارفا سويسونوي دو: ةري زجاو نيبيصن نا رطم هئقد رمح ىتم

 سويسانثاو : .ركب رايد بعش يعارو نيقرفايم فقسا لابوط .سرطب اثورامو
 سشلروقو : افاي فقسات فلدنق ليساب سويلوي و:دادغب نارطم يرون سويطانغا
 -مامحو صم نارام فوطس هللا دبع سوي روغي رغو : ارادفقسا لايناد سأقن

 | ينو ينامحر مارفا ديلا باختتنا ىلعتاوصالا ةي رثك أب اوعمجا ةضوافملا دمبو

 هوملسف ةيئاردتاكلا نيدرامق ينك يف اكطنا 6 ريرطب هب اوان لوالانيرشت
 ادايعس سلاجلا وهو سقطلا موسم ندسحج راكب ةياعرلا اصع

 ١91١ ةنس راذا 1 ثي هضيبت مت
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 0 0 ش

 انن ارق عرش بجومب هلوق دعب 771 ةىفصل

 ىدل هدعاسي نا ىلع سايكا ةسمخ ماحلا ىلا مدقو ليخدلا قنح فعءاضتق

 ا رك را هال ة ىحاص » ىتم كريرطبلا نا ةمهنيو ريزولا

 ا ليخدلا ذفناو٠ ليخدلا اراك احلا ىتكف هل عوضح لابو هعابتاب

 نارفعزلا ريدنم وبسشارو ميكحلا ومعم سايشلا ةيص دادغب ىلا هقيقش دحالا ع

 يف عزوت ! ايادحلا لزجاو ةقباسلا نيمارفلا نمدل أع 0 مالا 0 0

 روك ذملا نارطملا قاعف ملاظلل اًدح عضو هناعبس هللا نا ريغ ٠ ناشلا اذهل دادغب

 بآ روش كي كلذو ةدحاو لحرب دادغب ىلا هلوصو لبق موعسلا ميرب هدابا ذا

 ذكيحو : ىلاولا ىلا لا مم كوكصلا اعفرو ةنيدملاهاقيفر لخدف 17/37 ةئس

 مفد أهرغتو امهبولطم اعن نيتورا هربصو يدمالا نيطنطسق اجاولا هنن ١

 نيدراميف نارطملا ىبن امو ٠ ينابر ريبدتب ىعاسملاكلتتباخ اذكهوساك١ ةيناث
 يفهرمع ىفق هناف 1 رلا اذه عم هلل ا : نيلئاق نولسملا ىد سأنلا دهش

 )١( هئاعما يف "صغمو ديدش مغ هباصاف ليخدلا ىتم اما١ نيمولظملا صيفات

 اضونف رمعنبأ ةريزج يف نيسيسق هللا ملا ليخدلا مومت لع ةوالعو 14
 يخزالا هللادبع سقلا نا كلذو ٠ هئايرو ليخدلا جضفو ميوقلا دقتعملا رصن ىلا

 هل ضرعت كك ” منا با كالا | تاما تذل لبق نآك يذلا

 . قفتاف ٠ .ءذي لف قاقشلا ىلا هودرتسيل ١755 ةنس ناسن رهش يف هتيرق لها

 همرغ مايا دعب و نحيسلا يف هحرطف دإبلا ىاح كيب دمع ىلا را

 ىلا سيسقلا اذه لزن مث ٠ ةلئاع نورشع هعبتف هليبس لخو اشرغ نيسفخو ةئام

 نا اولا دشريل هتيرق ىلا هعحراو هراشب ديسلا هلْ لصوملا

 هما لع نول .فاعسا عمجي هدعوو

 ١/91 ةنس 12تراسن ١4 ليئاخيم ديلا ىلا راج فسوي يروخلا ةلاسر نع (1)
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 سرا

 ةعدبلا نع نايرسلا دارفا دادترا ىف ةعب را هلوصف لوالا بابلا

 هتيفقساو هتيسوسقو ناحيحا ىده يف نيلضف وذ يناثلا بابلا

 سواردنا ديسلا ةكري رطب ىف نيلصف وذ كاثلا بابلا

 يواه 0 لااظوشلا ةكو هزم قب ةضماالو ف عبارلا بابلا

 فاو لا باونلا يف ةعبس هلوصف سماخلا تاللا

 | او رح ليئاخيم ديسلاةيفقساو ةسوسقيفةريشغ هلوصفننداسلا بالا

 ” ةورج ليئاخيم ديسلا ةيكري رطب ىف رشع ةتس هلوصف عباسلا بابلا

 رهاض ليئاخيم ديسلا ةيكري رطب يف نيلصف وذ نماثلا بايلا

 سويلوي ديلا ةباين ىف ةميرا هلوصف مساتلا بابلا

 هوو نافعم نق اة مجول طب يف ةسمح هلوصف رشاعلا بابلا

 |ةوزج سرطب ديسلاة كري رطب يف رشعةعبرأ هلوصف رشعيدأخلا بابلا

 ,يريحعم نوطنا ديسلا ةكري رطب يف ةتس.هلوصف رشع يناثلا بابلا

 كر 0 دخلا 0 رطب طب يف نيالصف وذ رشع كلاثثا بانا

 سا اال - يف هلل هلوصف رشع مبارا بانا

 ين مأنهب داما 00 يف هثالث هأوصف رشع ى مالا بالا
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 طاللغالاا ما حيلصت

 باوص اطخ

 نب رقس يي
 ةقفرب لح ىلا نارطملا هير نالا
 يف م1 يك 7

 أريح اكريرطب
 داعو اوداعو

 وي ورا يد رابخا تارذش لابلود رابخا

 سول سوسان
 ظ هاسماشو همايشو

 هتيفقسا كص زربا الف هتئيه رفس ىلع دوش

 ليما يئايرسلا طحلاب نكو
 هب بيصأ بيصا
 «مكازو مارد

 (؟) اكريمأ ىنعاة يب رغلا دنا (؟) دعما

0 ,| 
 هلسورشع ع١ تأولص 8

 530 ها اوكلخكت هتراوخ

 ايامك ا

 ردخ رو

 زوزع هللادبع زوزع

 راديرس يرصنو راويرس يرو
 لتقلاب لقلاب
 .ليجينالا لينا

 1 اذه
60/1 
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 ةسمامشلاو

 هدالواو ليث اريج

 أوضرف( اثينوتد اي)



 سنن انك نن
 ينثالا

 نلعأ ا 0

 ةلواركلا ا دام

 نييصاعو و دام

 فقولل اهعاتبا ؟
 0-00 او
 نكت مل ةلؤدلا نا عم م
 موضخلا اهذخما ممل

 هبئر م

 ةئسةنسلا كلتل 0 مو

 م نمو ٠١| 51م

 ىلان |9؟ هه

 دق هنا دحوت لصف

 ش نيقاشملا

 نواتهقيو رطاشنب

 مالا نادر نا ل ادلل
0 

 رشغ ةثالغلا

5 
 يننأ

 هل نلعا

 ةلداركلل

 نيصاعو

 ابعاتبا
 مظعا ةدش

 مل ةلودلاو

 كلذ موصخلا ذخما

 يف هبتر

 ةريألا ءالغ هل

 ىعا اذهبو

 ىلإ
 هيقودفقو سروط قئاضم عطقف لدمج بكار يببارعايزب ناكو 1١5 رطس,ا/4 هجول ل

 اسنرف باتك .درع) هب ذالو ريفدلا ىلع لخد ىتح هينوثيبو
 ١١١( ص قرشلا يف ةيكيلثاكلا



 .... ةكلثكلا ىلإ خايرسلا دارفأ ضعب مامضنا يف/لوألا .بابلا
 0101100 قاقشلا دعب اوت نيكلثكتملا يف :لوألا لصفلا

 ك5 ينيدراملا ىسوم بهارلا ةلاسر :يناثلا لصفلا

 2 ةكلثكلاب ةثيدحلا فقسأ رارقإ يف :ثلاثلا لصفلا

 دالب نم اءدب قرشلا يف تالاسر حاتتفا يف :عبارلا لصصفلا

 0010 4 4 ب هرجع هم هاهو مل هوو بلح ةنيدم يف/ةملك

 .. ايس لاغلادبع نب ناجيخا باشلا ءادتها ىف/وناثلا بابلا

 0 ةبقاعيلا كريرطب نوعمش ةقيض قافتا :لوألا لصفلا

 1 1659 ةتس ةيوابابلا ةءاربلا دورو :يناثلا لصفلا

 ا ناجيخأ سواردنأ ديسلا ةيكريرطب يف/ ثلاثلا بابلا

 ا اكريرطب سواردنأ بصن يف يعسلا :لوألا لصفلا

 ....ةيمور ىلإ هلاسرإ ريبج نب قحسإ مودق :يناثلا لصفلا

 000 يواهرلا نيد ابهاش سرطب ةكريرطب يف/عبارلا بابلا
 ....سدقلا نارطم سرطب نييبلحلا ءاعدتسا :لوألا لصفلا

 . ةرم لّوأل ةسينكلا ىلع حيسملادبع ءاليتسا :يناثلا لصفلا

 10 ا سرطب كريرطبلا يعاسم :ثلاثلا لصفلا

 هآيإ هدرطو ريبج نبال حيسملا دبع ةمصاخم :عبارلا لصفلا

 اان ا و ف ف د موو حيسملادبع ةافو :سماخلا لصفلا

 ... بلح يف مث ةمصاعلا يف موصخلا زوف :سداسلا لصفلا

 ا ل ا ل احم سدقملا عمجملا ةلدارك ءرارق

 57 موصخلا مالك نم مالسإلا خيش جايه :عباسلا لصفلا
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 116 5000000 سوسقلاو نارطملا عم كريرطبلا يفن :رشع نماثلا لصفلا

 م نييلوسرلا باّونلا جهع ىلع ةفئاطلا ةلاح ىف/سماخلا بابلا

 0 ل قرشملا دالب يف نيلسرملا ةمه :لوألا لصفلا

 0000 نانبلب اريد اونبي نأ بلح نم نيبراهلا دصق :يناثلا لصفلا

 5 نيدرامب ةبقاعيلا دهج :ثلاثلا لصفلا

 1 ايليإ سامشلا سبح :عبارلا لصفلا

 "0 ا ةيمور نم نييقرشلا فارصناب رمألا :سماخلا لصفلا

 0 ا قحسإل هللاركش فلخت :سداسلا لصفلا

 0000 ا نيلسرملا رابخأ :عباسلا لصفلا

 156..... هورج ليئاخيم ةيسوسف جهع ىلع ةفئاطلا ةلاح ىف/سداسلا بابلا

 0 ا تر ريف ليقأ رح درشلا ةياين : لوألا لفل

 ا كريرطبلا ىلإ ليئاخيم سقلا رفس :يناثلا لصفلا

 "اا كريرطبلا ءايتسا :ثلاثلا لصفلا

 21 03100000 روثأ نايرس ةكلثك :عبارلا لصفلا

 27073101010100 ا دوجولا بجاولا يلزألا تاذلا مساب

 كدا 1 نييلمرك دوجول نيدرام يف ءادتها :سماخلا لصفلا

 238..نيدتهملا عدرل كريرطبلا نم ديدهتو مرح روشنم :سداسلا لصفلا

 "00000101 1 ا ةراشب ةماسر ةقاعإ :عباسلا لصفلا

 256...نيرهنلا نيب امل ايعار ليئاخيم ديسلا عمجملا ةماقإ :نماثلا لصفلا

 0 ب ياا ا ا كريرطبلا ءايتسا :عساتلا لصفلا

 70 نس يس ا ع بلحب نامرفلا ءارجإ :رشاعلا لصفلا

 274..... هورج ليئاخيم ةيكريرطب دهع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف/عباسلا بابلا

 2011111 1 5989“11 سيكروك كريرطبلا ةافو :لوألا لصفلا
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 ا ا وال ل ل ىتم قلق :يناثلا لصفلا

 ا وج ع دو اهمكاحو نيدرام ىلع داركألا موجه :ثلاثلا لصفلا

 0 نجسلا نم هيوذو كريرطبلا قالطإ :عبارلا لصفلا

 ماو د كريرطبلا ةاجن يف ةلصاوملا يعس :سماخلا لصفلا

 01 ا و كريرطبلا باحصأ تاتش ربخ :سداسلا لصفلا

 رد او يك هيلإ كريرطبلا باحصأ نم رفن روضح :عباسلا لصفلا

 ” لل ا هرمأ عفر يف هدقو ةطساوب ليخدلا يعس :نماثلا لصفلا

 71 لا. ةلم وسيك سقلا يعسب ةريزجلا بعش ةكلثك :عساتلا لصفلا

 ال ا ايشادو د ةاووو ءءء د كريرطبلا ميض :رشاعلا لصفلا

 ل اوبال ةيفقسألل ةراشب يروخلا باختنا :رشع يداحلا لصفلا

 348 ...لصوملا يف مسري نأ فقسألل ةيناث ةصخر :رشع يناثلا لصفلا

 0 ةبيرغ ةرابعب ليخدلا 0 ثلاثلا لصفلا

 د00 ا ا نيدرام يف داهطضا :رشع عبارلا لصفلا

 0 0 بلحب رايس يجرج نابرلا ةنتف :رشع سماخلا لصفلا

 00 1798 ةئنئأ ةيتباب“ ليختدلا لوزن: زشع ' سيداسلا لصفلا

 383 .....رهاض ليئاخيم كريرطبلا مايأ ىلع ةفئاطلا لاوحأ يف سماثلا .بابلا
 0000 ا بل ل قوات و عب يبو ياو سويلوبأ ديسلا ةباين :لوألا لصفلا

 0 ا دما افلا سدا وا ةراشب فقسألا تاماسر :يناثلا لصفلا

 398 يليرطقلا نوطنأ سويلوي ةباين دهع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف/عساتلا بابلا
 ا ير عب اربج ةيناث سويلوي ديسلا ةباين :لوألا لصفلا

 403 شوقرقو لصوملا يف راقن ىتمو وزع فقسألا ربخ :يناثلا لصفلا

 00000101021 رايسلا نبا للم :ثلاثلا لصفلا

 000 ا كولا ورا الق ل لصوملا يف نيليلج نينهاك ةافو :عبارلا لصفلا
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 00 اروز ناهمس كريرطبلا مايأ يف ةفئاطلا لاوحأ يف/عساتلا بابلا

 18514...426 ةنس كل اروز ناعمس نارطملا بصن :لّوألا لصفلا

 5 ا ا ا ةراشب فقسألا حاجن :يناثلا لصفلا

 20 رايسلا نبا ديب انابر ينايلح بوقعي ةماسر :ثلاثلا لصفلا

 را ا يل حصفلا مايأ لصوملا يف ةنتف :عبارلا لصفلا

 07 ل قاف كوي وطمبلا مل رقت :نوماكلا «لضنلا

 444 . ةورج سرطب كرريرطبلا دهع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف/رشع يذراحلا بابلا
 1 ا ل ل هورج سرطب ديسلا ةيكريرطب :لوألا لصفلا

 كل يلا ةهباب لصوملا زكنع نايرفملا مودق :يناثلا لصفلا

 464...... قشمدل انارطم ينايلح بوقعي رايسلا نبا ةماقإ :ثلاثلا لصفلا

 0 ا ىسيعو نوطنأ نيديسلا ىلإ بعشلا رثكأ ءامتنا :عبارلا لصفلا

 102 د د ا لصوملا يف ةعاجم :سماخلا لصفلا

 498... افقسأ اناحوي ليئاخيم يروخلا نييلصوملا باختنا :سداسلا لصفلا

 0 ا لل ا فقسألا ةءارب لوصو :عباسلا لصفلا

 5[ ا ةفرشلاف بلح ىلإ نوطنأ ديسلا لوصو :نماثلا لصفلا

 هما 000 ينب ميركلادبع سامشلاو لصوملا فقسأ ةافو :عساتلا لصفلا

 2100 00000 نوطنأ ديسلا حرف :رشاعلا لصفلا

 >2 00 بلحب ىسيع ديسلل ثدح ام بيجع :رشع يداحلا لصفلا

 5007 لصوملا سئانك نم كيلثاكلا عنمل نامرف :رشع يناثلا لصفلا

 222ه” تايشربألا ماظتنا :رشع ثلاثلا لصفلا

 206 ا اهتاقحلمو نيدرامب ءادتها :رشع عبارلا لصفلا

 572...... يريحمس ك:ريرطبلا دهع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف/ارشع يناثلا بابلا
 210000 0 0 0 0000 يريحمس ديسلا ةباين :لوألا لصفلا
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 56 يت ل كل ىسيع ديسلا ةافوو ضرم :يناثلا لصفلا

 اا ل ةيمورب دواد فسوي رابخأ :ثلاثلا لصفلا

 0 نيدرام يف ةيكريرطب رادو ةسينك ءاشنإ :عبارلا لصفلا

 ال ا ل ا ءانبلاب ءادتبالا :سماخلا لصفلا

 0 بيجع ءاخسب لصوملا يتسينك نيشدت ةلفح :سداسلا لصفلا

 601 يدمألا سبليف كرريرطبلا دهع ىلع ةفئاطلا لاح يفارشع ثلاثلا بابلا
 اا ا كلا و ا ابئان تحلش ديسلا ةماقإ :لوألا لصفلا

 ا 0 نيلصفنملا كريرطب رابخأ :يناثلا لصفلا

 ا يدوب يبلحلا تحلش سجرج ديسلا ةيكريرطب يفارشع عبارلا بابلا

 ال ا ل و رو د ية نودع ةميدق نويد ءافو :يناثلا لصفلا

 ا 0 ا يدع نو وع فد هوما وع عم ءارفسلا مكح ءارجإ :ثلاثلا لصفلا

 1 اا هسيسق سامش ةلداجم :عبارلا لصفلا

 0007 11 اود فاو ودرس < لو لهو قر هلامعأو سذنسلا :سماخلا لصفلا

 ا ا حلصلا يف نيلصفنملا كريرطب ةمه :سداسلا لصفلا

 ا ةافجج يلصوملا ىنب مانهب ديسلا ةيكريرطب يفارشع سماخلا بابلا

 رب 1 الرا اوما وي را ير ا وسلا ةهرفسو ةتباين :لوألا لصفلا

 0001 الزلل ك2 0 و و ةكراطبلاب 13 نوال عامتجا :يناثلا لصفلا

 كا كريرطبلا ضرم :ثلاثلا لصفلا

 ا ال الل ول فما اننآرق عرش بجومب هلوق دعب :قحلم

 0 ا ال1 اا ع 101 4 حم دو م معد وف قف وعقل مرق نمرهفلا

 ا ا او ناك و احل او ودعم كو طالغألا مهأ حيلصت

60/8 



 يحيسملا ثارتلا زونك ةلسلس

 كريرطب بهدلا مف انحوي سيدقلل «تاظعلا ةعومجم - ]1

 ىسيع سجرج بألا ةمجرت ؛(م 407ت) ةينيطنطسقلا
 .يجزايلا فيصان خيشلاو يريوشلا يليسابلا

 ةمجرت «بهذلا مف انحوي سيدقلل تالاقملا ةعومجم - 2

 دشان قيقحت .سويسانثأ يكاطنإلا كريرطبلا

 .سيكرس
 ةايحلا يف ةيحيسملا دكاقع هيفو توملل دادعتسالا - 3

 سويسنوفلا سيدقلا ةسينكلا ملعمل توملا دعب
 جامرف سرطب بألا ميدقت «(1787 ت) يروكيل يد

 اهدكاقعو ةسينكلا رارسأ يف «ظعاولا ةضور - 4

 يد سويسنوفلأ سيدقلا ةسينكلا ملعمل اهفوصتو
 .فاصآ نوطنأ بألا ةمجرت .ىروكيل

 3 قويلبيب ةبكمو راد

 نانبل - ليبج



 كثارتو جيرات ةنراوملا ةلسلس

 قيقحت «يهيودلا نافطسأ كيرطبلل (2 - !) سادقألا ةرانم - ا

 .ينوترشلا يروخلا ديشر

 ةنراوملاو ةمجارجلاو ةدرملا لصأ يف ةنهارلا نيهاربلا - 2

 ص 06 نايرد فسوي نارطملل

 نآلا ىلإ نامزلا ميدق نم نانبل لبجب مهلالقتساو ةنراوملا لصأ - 3
 5255166 ”.ذوسلا فساب متدكت نان رد دفسوي ثارظملل

 اهلصأ يف يخبرات يدقن ثحب «ةينوراملا ةفكاطلا رمأ ةقيقح - 4

 ص365.نايرد فسوي نارطملل اهلاوحأو اهتنايدو اهمساو

 سقلا فيلأت «مهيسيدقو ةنراوملا نع ةاماحملا باتك - 5

 7 «ةقاريدلا»فازرفإ

 هتالحرو كيوحلا سايلا كريرطبلا ةريس «رابسلا بكوكلا - 6

 سفقلاو ةقيبح سرطب روينيسوملل سيرابو لوبنطسا ىلإ
 1 .يناتسبلا نيطسوغوأ

 نويلبيسب ةبنكمو راد

 نائبل - ليبج



 ةنراوملا جيرات ةموسوم

 ةينوراملا ةيكاطنإلا ةسينكلا خيرات :ةنراوملا خيرات ةعوسوم - ]

 ليئربغ ليئاخيم يروخلل مويلا ىلإ روصعلا مدقأ نم
 ص 4 .يبابشلا

 ؛يهيودلا نافطسا كريرطبلل ةينوراملا ةفئاطلا ةكراطب ةلسلس - 2

 ص 0 .ينوترشلا يروخلا ديشر قيلعتو قيقحت

 ردع دع سل اسلا شلال ل ارنا ةفشاسما راش <:

 ص 0 .مناغ راطخ فسوي ل نيرشعلا

 1 2206 ا ةييرا تادشسلل .ةكراوسلا انهم 3

 نوطنأ كريرطبلا اهرشن نيرخآو الوجح كريرطبلا داهشتساو

 س٠ .ةضيرع

 سرطب بألل ةيقرشلا سئانكلا دادترا يف ةينوراملا ديلا - 5

 .ةيقرشلا سكانكلاب ةنراوملا ةقالع نع قحلم عم ليئافور
 ص5

 سرطب سقلل (1927 - 1745) رصم يف ةنراوملا خيرات - 6

 .يريوخ

 نويلبيب ةبتكمو راد

 نانبل - ليبج



 راوحلاو لدجلا نيب مالسإلاو ةيحيسملا ةلسلس

 ص 0 .اجيلك ليكاربج بألل تانايدلاو

 بهاذملاو نايدألاو ةيحيسملا لوح تارواحم «ةماعدلا باتك - 2

 .يكيلوثاكلا نيتورأ ريد سجرج بألا هرشن ىرخألا

 ص 000

 نيب راوحو ةرظانم «ةينيدلا تاياورلا يف ةيهشلا ةروكابلا - 3

 هللاربخ نيمأ خيشلل ةموكحلاو نيدلا يف ةمومضملا ريهازألا - 4

 يحيسم ركفم :ابيلص سيول روتكدلل ةسارد هقبستو ءابيلص
 ص 0 :ةقوذلل اني مالشالاب .تلاط

 سيدقلل «(نيملسملا ةفسالف) جراوخلا ىلع دودرلا ةعومجم - 5

 انيس نباو يبارافلا تايرظنل دقنو دينفت وهو ينيوكألا اموت

 ةفسلفلا ءوض ىلع مالكلا ءاملعو دشر نباو يلازغلاو

 .مرك يبأ هللا ةمعن نارطملا قيلعتو ةمجرت .ةيحيسملا

 ص 0

 خيشلا ميدقت «كرابم ميكاوي بألا فيلأت «مالسالا نع زجوم + 6

 ص 3 .حلاصلا يحبص

 لهأ ةلماعم يف نيملسملا ةريس :يعازوألا ريس ىلع درلا-7

 فسوي يبأ مامألا ةفينح يبأ بحاص ل نيدترملاو برحلاو ةمذلا

 ص145 .يناففألا افولا وبأ قيقحت يراصنألا ميهاربإ نب

 2 نويلبيب ةبتكمو واد

 نانبل - ليبج



 ةساوقم بتكو ... نايدأ ةلسلس

 اهنم ردص

 لال نكام .د ةساردو ةمجرت .سدقملا ةيسودنهلا باتك اتيكلا - ]

 نس .يردوش

 تاقيلعتو ةمجرت «ةسارد ءاذيف كير :ملاعلا يف باتك مدقأ - 2

 ص 0 .ابيلص سيول .د ملقب

 نيدلا ىلإ لخدم عم سدقملا ةيئاهبلا باتك «سدقألا باتك - 3

 ص 0 .هدكاقعو هخبرات يكاهبلا

 سدقألا باتك دعب تلزن هللا ءاهب ةرضح حاولأ نم ةعومجم - 4

 ص 0 .ءاملعلا ةهبج ريذحت ىلع در اهيليو

 قرشتسملا اهل مدقو اهرشنو اهسرهف «ةسدقملا ةيبابلا بتك - 5

 ص 0 .نوارب درودإ

 ءاهدكاقع اهخيرات :ةيسودنهلاو مالسالا نيب خيسلا ةنايد - 6

 .ةسدقملا اهصوصن زربأو مالسإلا عم اهعارص

 .اببلص سيول .د

 .ةورم نابحس ةمحرن .سدقملا ةيذوبلا باتك :!دايامهدلا -7

 ص0

 :اقحال ردصي

 .ةيرماسلا ةاروتلا -

 أبر ازنك -

 3 نويلبيب ةبيكمو راد

 نانبل - ليبج



 ةنراقملا نايدألاو فّوصتلا ىف تمصلا ةلسلس

 ابيلص سيول .د اهيلع فرشيو اهردصي

 اهنم ردص

 الا ١ تمصلا ىف قحلم هيليو ؛ةستفملا .ندملاو تمص]ا تاماقم - 1

 .يرول رييب روسفوربلا قرشتسملا ميدقت

 ريسو اديقلا يف هتارابتخاو هميلاعت :اغويلاو ةيسودنهلا يف تمصلا - 2

 .نيرصاعملا ءامكحلا

 .ميديسحلا دنعو دوملتلاو ةاروتلا يف هديلاقت :ةيدوهيلا يف تمصلا - 3

 .يقيقع ليمإ .أ هل مّدق ءتمصلا ىلإ ءاغصإلا يبن ايليإو

 سئانك يف هتارابتخاو ئليجنإلا هموهفم :ةيحيسملا يف تمصلا - 4

 .يّزق فزوج .د بألا ميدقت ءبرغلاو قرشملا

 دادك ؛اننصلا :اهئاوطع رئينانبل ةسادق ةياكح :تداصلا انقيفر لبرش - 5

 اقحإل ردصب

 .ةّيفوصلاو هتيب لآو لوسرلا رّيس يف هبادآ :مالسإلا يف تمصلا - 6

 .ةيذوبلا ىف تمصلا - 7

 .اغويلاو لّمأتلا - 8

 3 نويلبيب ةبتكمو راد

 نانبل - ليبج



 وطسرأ ةبتكم
 ميجعم هيليو سيلاطوطسرأل سفنلا باتك - 1

 يبرع/ي زيلجنإ/يسنرف/ينانوي وطسرأ تاحلطصم
 ةعجارم «يناوهألا دمحأ ةمجرت .ي/إ/ف/يبرعو

 ص0 "0

 عم «سيلاطوطسرأل سوخاموقين ىلإ قالخألا ملع - 2

 ملع يف ريلهتناس يملتراب ل ةساردو تاقيلعت

 يفطل دمحأ ةمجرت .طنك ىلإ نوطالفأ نم قالخألا
 يلا

 ص 0 ةرفلا

 نمحرلادبع فيلأت ةيبرعلا يف وطسرأ تاطوطخم - 3

 .وطسرأل تالوقملا باتتك :هيليو «يودب
 ص0 ظ

 ءازجأو وطسرأ ةفسلف هيليو ؛«مولعلا ءاصحإ - 4
 هنم يذلا عضوملاو اهكازجأ بتارمو هتفسلف

 قيقحت .(ه 339 ت) يبارافلل ىهتنا 5 م

 نقم يدهم نسحم .د

 سيراب - نويلبيب واد
 3 01 51 11 نرخ



 نوبول مهاتسوخغ تافلؤم ةعومجم

 ىربكلا تافسلفلاو نايدألا يف ثحب «قكاقحلا ةايح - 1

 ةمجرت .2/1 روشأو لباب ةراضح هيليو .اهتالوحتو اهرداصمو
 ص 0 .رتيعز لداع

 تاعامجلا حور يف ثحب ءاهتادقتعمو اهراكفأ تاعامجلا - 2

 حور هيليو .اهبلقتو ةينيدلا اهتفبصو اهتادقتعمو

 للفوز ول نيكطف همز بورت :هوتكلا .غماوجوةسفايتسلا
 ص 0 .3/1 رتيعز

 .رتيعز لداع ةمجرت «ىلوألا تاراضحلا خيرات يف دوهيلا - 3

 ص0

 21/2 ممألا روطتل ةيسفنلا ننسلا هيليو تادقتعملاو ءارآلا - 4

 .ص 5

 هتراضحو ممالسإلا خيرات يف ةعوسوم «برعلا ةراضح - 5
 .ص 0 .هنونفو همولعو

 اهمولعو اهئايدأو دنهلا خيرات يف ةعوسوم ذنهلا تاراضح - 6
 .صآ 0 .اهنونفو

 , ؛ نويلبيب راد

 سيراب



 ةيرس تايعمج ةلسلس

 ص4 3 ناهض وبأ دادعإ «عانق الب ةينوساملا - 1

 مالسإلا يف ةينطابلا تاكرحلل ةسارد «ةيرسلا تايعمجلا خيرات - 2

 الاباكلاو ةينوساملاو يدرولا بيلصلاك ةيدوهيلاو ةيحيسملاو

 لق .نانع هللادبع دمحمل

 ةينوناقلاو ةيعامتجالا اهتاروطتو ةيسايسلا تارماؤملا خيرات - 3

 0000 .نانع هللادبع دمحمل

 «نيملسملاو دومهيلا قحب اهمكارجو ابوروا يف شيتفتلا مكاحم - 4
 ص 0 .رهظم يلع روتكدلل

 اهتالاجر روشاو اف رضاسو و ةسوسافلا جيران .فرنلا ةيئاثلا 5

 ص 0 .ينيطق نينح ملقب ملاعلا يف

 نم صوصن «مهتادابع «مهدكئاقع «نييكادنملا ةئباصلا خيرات -- 6

 ص 225  .ةدامح رمع دمحم فيلأت «ةسدقملا مهيتك



 مثييدحلا رصعلا يف نانيل ةلسلس

 نتفلل ةرصاعم ةياور .نانبلو ةيروس ثداوحب نايعلا دهشم - 1
 ةسارد هعمو ةقاشُم ليئاخيم ل «19 نرقلا يف ةيفئاطلا

 يف بهاذملاو نايدألا عارص :ابيلص سيول روتكدلل قحلمو
 .نانبل

 قكاثو «ةريس ؛«ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف نانبل ءادهش - 2

 دييرف ةلمرأ دنه ملقب نزاخلا ديرفو بيليف مادعإ فورظو
 .ص 0 .يكبل موعن ل ةمدقم .نزاخلا

 عم «ةيكريمألا رايدلا ىلإ ةيروسلا/ةينانبللا ةرجهلا خيرات - 3
 فيلأت «ةينامثعلا تايالولا يف نييحيسملا عاضوأل ةسارد

 سيول .د ل لييذتو ةسارد .يوابرخ سويليساب يروخلا

 ميهاربإ ؛هفئاوطو هرسأو نانبلل رصتخم خيرات «نانبل رئاخذ - 4
 س5 .دوسألا كب

 اا 0 وسوم ناحل عيرام يف ناهذألا ريونت - 5
 .دوسألا كب ميهاربإ ل ثيدحلا

 ص 0 .دوسألا كب ميهاربال «نانبل ليلد - 6

 زربأ هيفو «نيطسلفو ايروسو نانبلل ةيخيراتلا ةيفارغجلا - 7
 دالب يف ةينامثعلا تايالولل ةيسايسلاو ةيرادالا تاميسقتلا

 ص 226 .ةقلح يبأ هللا لضف ل «19 نرقلا رخاوأ ماشلا
 ةلماكلا ةمجرتلا هعمو «نانبل يلامش خيرات يف ناجرملا دئالق -8

 ىلإ ليفناوج يد ريمألا ةرايزو مرك كب فسوي ةركذمل
 ص 6 .مرك ةراشب سرطب ل نانبل يلامش

 ىرقلاو ندملا سوماق هعمو خيراتلا ربغ نانبل لحارم ليلد - 9

 ص 38 .سويباسوأ ميلس ل .عيبانيلاو ءايحألاو

 نويلبيل ةبكمو واد

 نائبل - ليبج



 رصاعملاو طيسولا نانبل خيرات ةلسلس

 ةسارد «نييمطافلا دهع يف نيطسلفو ةيروسو نانبل خيرات - 1

 .يمطافلا رصعلا لالخ ماشلا دالب يف ةيسايسلا ةايحلا يف

 ص 0 .يديضاعملا عشاخ .د «م 1171 - 9

 ةلاحرلل 19 نرقلا طساوأ نانبل لبج يف ةنراوملاو زوردلا نيب - 2

 يف زوردلاو ةنراوملاو نانبل هيليو .لاقرن ود راريج يسنرفلا
 ص 3 .17 و 16 نينرقلا

 21920 - 1860 «بادتنالا ةيادب ىلإ ةيفرصتملا دهع ذنم نانبل - 3

 ص 0 .نيبرط دمحأ .د

 ةسارد عم «رصاعملاو ثيدحلا اهئيرات يف ةينانبللا ةيضقلا - 4

 نيدلا ّردِب .د :مويلا ىلإ 1840 ذنم ةيفئكاظلا بورحلاو ةلأسملل

 و .يصوصخلا سابع

 برحلا ىتح بادتنالا نم نانبل خيرات «نانبل يف مكحلا ةسايس - 5

 ص 560 .يرهاطلا يدمح .د .1976 - 1920 «ةيلهألا

 نك 2002 يراك نيهاشا .ءاشلا كاست نع ىاكللا رك 16

 بهذلا ةلح هيليو «يكبلعبلا فولأ ليئاخيم ل كبلعب خيرات -7
 ص 220 .يسلبانلل ريزعلا عاقبلاو كبلعب ةلحر يف زيربإلا

 2 نويلبيب ةببكمو راد

 نانبل - ليبج



5 
 ركفو بداو خيرات نانبل

 .يماش جروج ةمجرت «يشبح هينر قرتفملا ىلع انتراضح - ]
 ص 0

 .ناعنك داؤف ةمجرت «يشبح هينر رضاحلا اننامزل ةفسلف - 2

 ص 0

 .راصن فيصان ةمجرت «يشبح هينر «ةفرعملاو ناسنالا يف - 3

0602 

 ص 0 .سيكرس زمار ليلخ «ريصم - 4

 ص 0 .سيكرس زمار ليلخ ءاتيعج - 5
 ص 0 .سيكرس-:زفأآر: ليلخ, (ةديذْخلا :اننضرأ - 6

 مخك رس دمار !لذلخ ءاحبش لاشيملا : بخاقلا !توضح"7

 ص 0

 ص 0 .سيكرس زمار ليلخ «باتك يف ةبصو - 8
 ص0 .سيكرس زمار ليلخ ؛ديشاناو تاولص «ةبوت - 9
 ءابيلص «يبيلص تالكاع :ةيبيلصلا ةريشعلا خيرات يف ةيلجلا قكاقحلا - 0

 رهشأو اهريغو فولعم ءسامش ؛مشاهلا ءنصغ ءراصن «عافن «يجزاي
 .متسر دا م ميدقت «يبيلصلا بيجن فيلأت :خيراتلا ربع اهتالاجر

0 

 (رطم .نوعمش «رطاخ ؛دهف تالئاع «يقورشملا ينب نع ةيخيرات ةذبن - 1
 زربأو اهريغو جاحلا «داوع «قايدشلا «تاكرب «تباث «دعسم يناعمسلا

 ص 16 .خيراتلا ربع اهتالاجر

 .دادح داؤف ل ءاهربغو ريشب ريمألا «ةينانبللا ةودنلا يف تارضاحم - 2

 لم

 .يعافرلا نيدلا سمش .1/2 ةينانبللاو ةيروسلا ةفاحصلا خيرات - 3

 ص 0

 2 خويلبيب ةبيكمو راد

 نانبل - ليبج



 روتكدلل بنك

 (سبول
 ةيمالسإلا تاساردلا يف - |

 ةيمالسإلا ةفاقثلا يف ةأرملا ىلإ ةيروكذلا ةرظنلا روذج يف ثحب - 1
 .ىودعلا ىفطصم دمحمل نيبغارلا نانسب بانكل قيقحتو ةسارد

 ص 250 ؛(3ط) .ةثلاث ةعبط

 دعب ام ىلإ ةثعبلا لبق ام دنم ةقالع ةيلدج :مالسالاو ةرطاسنلا - 2

 راصبتسالل لدجملا باتكل ميدقتو ةسارد/نييسابعلا طوقس
 نص 420 فط .لدجلاو

 ميدقتو «ةمجرت «عمج/مالسإلا يف ةيفوصلاو ةيسمرهلا خيرات نم - 3
 ص 315 3ط 2 .يرول رييب روسفوربلا قرشتسملل تاساردل

 باتكل قيقحتو ةسارد /ةلودلل انيد مالسإلاب بلاط يحيسم ركفم - 4
 .ابيلص هللاربخ نيمأل ةموكحلاو نيدلا يف ةمومضملا ريهازألا

 ص 0

 ةريغ نيضاملا شه ةتاهيسس نان ل ىف اضادشلاو رايد لا ماهم 25

 ةيروس ثداوحب نايعلا دهشم باتكل قحالمو قيقحتو ةسارد «ينآلل
 ضءا .ةقاشم ليئاخيمل («نانبلو

 ينيتاللا اهصنل ةمجرت :ةعئاضلا ةيسلدنألا ةطوطخملا/دمحم جارعم - 6
 «مالسالا ىلإ ةيبرغلا ةرظنلا روذج يف ثحبو تاقيلعتو ةسارد عم
 ص 0 2013 .ةورم 0 ميدقت

 قرفلا ةأشن يف هرثأل ةسارد :يبعشلا نادجولا يف جارعملا -
 ص 340 «2ط .مالسإلا يف ةلوحنملا ل نونفلاو

 ةقباسلا هرداصمل ةسارد «ةنراقملا نايدألا روظنم نم جارعملا -8

 .يزق فزوج .د ميدقت هيف نيقرشتسملا ثاحبألو دا
 6 420 يل

 خيرات باتكل لييدتو ةسارد ةاسآف مأ ةمحلم ينانبللا بارتغالا -

 تايالولا يف نييحيسملا عاضوأل ةسارد عم ةينانبللا ةرجاهملا
 ص 00113 .ةينامثعلا

 يف هرثأو ىدنهلا بطلا يف ةسارد :يبرعلا بطلاو اديقرويألا - 0
 .يربطلل دنهلا بتك عماوج نم ةلاقمل قيقحت عم ؛مالسإلا

 ص 310



 ايل قيسوولب روكقدلل .بتك ةلسلس

 للملل ثاحبألا حيقنت ل قيقحتو قيلعت «ةسارد «هبتاك لتق باتك - 1
 .ةورم نابحس ميدقت «(ه 683ت) «يليئارسالا ةنومك نبال ثالثلا

 ص 590 «2ط

 ةدجام ميدقت .مرحملا يف تالواحمو هاذا :ةرستبملا ةبغرلا - 2

2015 3 
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 14- 18112001015123 ءأ 501 1211016 انا" 12 م6256 111!12011510ة1ع 5ءامج2 ثل-

 عزمنما (221048), وما5ؤ, 1995, 2“ 60101, 2009, 250 2. 5

 ةيديقلاو ةيدنهلا تاساردلا يف ١
 .تاقيلعتو ةمجرت «ةسارد ءاديق كير : ملاعلا يف باتك مدقأ - 5

 ض'590 ءذط

 يلمع ليلدو «ةيملع ةسارد :(يدنهلا بطلا )اديقروبألا ةعوسوم - 6

 ص 10 .ةيقاعلا ظفحو ؛يوادتلل

 0 دل 6 اهواك فئلؤتالاو ةيسودنهلا نيس خيسلا ةنايد - 7
 سدقملا اهباتك نم صوصن عم مالسإلا عم اهعارص

 نفك قدا عضاط

 اديفلا يف هتاراشخاو هميلاعت ءاغويلاو ةيسودنهلا يف تمصلا 8

 ص 300 «2ط .نيرصاعملا ءامكحلا ربسو

 فّوصتلا يف
 24 ةيفوص ,تاراتخمو هيشانا :ليحرو ..:. تاجطش «تاراشإ - 9

 ةساردو ءاهنم ددعل تاحولو يماطسبلاو جالحلا تاحطش زربأ
 .يرول ريبب قرشتسملا ملقب «ءفوصتلا يف حطشلا ةرهاظل

 ص 180: فط

 قشعلا يف تالواحمو .قشاع تاينغأو تاياكح :بلقلا ةآرم - 0
 يسكرشلا تاباتكو اديقفاقراهتألا نم تاراتخم عم «يفوصلا
 فوصتلا يف ةلبقلا يف ليذ عم «مناح داج ملقب ةمدقم «يفوصلا

 سك 190 عفط .نايدألاو



 ابيلص سيول روتكدلل بتك ةلسلس
 رشنو ةسارد «نيفوصتملاو نيملكتملاو نيثدحملا نبب جارعملا - 1

 ص 340 (2ط .يريشقلل جارعملا باتكل قيلعتو

 اغويلاو تمصلا يف قحلم عم :ةسدقملا ندملاو تمصلا تاماقم - 2

 ص 0 .يرول رييب قرشتسملل ةمدقمو

 ةيدوهيلا تاساردلا يف 1
 قيقحتو ةسارد :يدوهي روظنم نم مالسإلاو ةيدوهيلا عارص - 3

 ل ب ال رس يدلل تلا ف ويم را باعك
 نص دذا0 دك («نوسنفلو

 باتكل لخدمو ةسارد ةيلومشلاو ةيصوصخلا نيب يدوهيلا ركفلا - 4

 ص 6350.ستنره ماخاحلل خيراتلا ربع يدوهبلا ركفلا ةصالخ

 ةسارد .برغلاو برعلا نيب لصاوت رسج :ةيدوهيلا ةفسلفلا - 25

 مالسإلا ضرأ يف ةيدوهيلا مولعلاو ةفسلفلا خيرات باتكل ةلمكتو
 ص 5 .عوشعش ميلسل

 يف اهرودجل ةسارد «مالسالا ضرأ يف ةينويهصلا خيرات نم - 6

 ماسلا ةلفقي كانق نكف كرواةييرانل اهتاقيفلطو «قرشملا
 ضن 102530 2 .يدوهيلا

 نعو اىمسسلا 0 روخلا يف السلال  :ةيدوهيلا يف 0

 رك ل 5

 ةيحيسمللا تاساردلا ىف /

 سئانكو ليجنالا يف هتارابتخاو هموهفم :ةيحيسملا يف تمصلا - 8
 نه 405 2ظ .ىزق فزوج .د ميدقت برغلاو قرشملا

 ملا اهداودع ةئانل ةسادك دباكح :تفاضلا انقيشر ليرش 8
 ص 240 ءةط

 هرثام يف ثوحب :مالسإلا ةفسالف ىلع هدودرو ينيوكألا اموت - 0

 ص 0 .هريثاتو هراثآو
 ءاسنألا اباتك ةيبلب هتافلؤم ىلإ لخدم «ينيوكألا امون ملكت اذكه - 31

 ص 40 .ىرخأ صوصنو ةيهاملاو دوجولاو ةبذكلا
 .اهتفسالفو اهرداصم ةيواموتلا ؛.ةيحيسملا ةفسلفلا سوماق - 2



 سفنلا ىف باتك وأ ةيتاستفنلا ىونقلا نم ثحبم - 1

 قيقحت .انيس نبا سيئرلا خيشلل فورحلا ثودح
 ”كيادنف سس ويليتوكنأ

 ا ا 0 يش 8 مال لاوحأ _ 2

 ا 1 ا نم 0 | ملع - 3

 قيقحتو ةسارد .انيس نبال تاتحابملا باتك -4
 .يودب نمحرلادبع .د

 .وطسرأل سفنلاو ايجولوثآلا يباتكل انيس نبا حرش - 5
 .ىودب ا د ةساردو قبيقحت

 روسل ريسافت اهيفو .انيس نبا لئاسر ةعومجم - 6
 ييحم قيقحت «ءاهريغو كوريا ىلع درلاو نآرقلا
 .يدركلا نيدلا

 ؛قطنملا يف ةجودزملا ةديصقلاو نييقرشملا قطنم -
 .وقود اًراك نورابلا قرشتسملا ميدقتو ةسارد

 ص 0 .يودب نمحرلادبع .د
 ةيسنرفلا ىلإ همجرتو هققح انيس نبإ ناويد - 9

 .رداقلادبع نيدلا رونو هيهاج يرنه قرشتسملا
 ص 5

 نويلبيبراذ
 سيراب



 ةيسنرفلا ىلإ همجرتو ةميبدقلا رداصملا نم هعمج :جالحلا ناوبد - 1

 نوينيسأم سيول قرشتسملا
 11011 1 "1-41 ]|3] 0عمز1517 111011 أ 1001211011 لأ.

 يبرع/يسنرف - ص 0
 ةمجرتو قيقحتو رشن .:جالملا تايجانم وأ جالحلا رابخأ باتك - 2

 ةصق هيليو «ءسوارك لويو نوينيسام سيول ل ةيسنرف

 .دادغب خيرات نم ذوخأملا جالحلا خيراتو جالحلا نيسح
 111 م41 لا-أ1ق], 1: هلا اقم ءأ مالطا 1 ءهل1ش 011 لع ]0115 01

1 21/1 61 

 نيبرغ / سن رخص 1741-0

 نوينيسام سيول ةمجرتو قيقحت جالحلل نيساوطلا باتك - 3
 11101 1-41 بانك لع ظمأ ]

 يبرع/يسنرف - ص 0
 لساك رسل, قش ةلباش ةسشارد .تلخلا او

 ص 5 .يبيشلا ىفطصم

 ةدبز هيليو نادلبلا ءاملع ىلإ ناطوألا نع بيرغلا ىوكش - 5
 ةاضقلا نيع ةيفوصلا ديهشل قكاقدلا فشك يف قكاقحلا

 ةسارد عم «ناريسع فيفع قيقحت(ه 525 بلص ) يناذمهلا

 ةنراقم هبلص فورظو هفوصتو ةاضقلا نيع ةايح نع
 0 .جالحلاب

 سيراب - رامسأ تاروشنم
 101 6هدد خ51 مو



 اجنم ردص

 سيول .د ,.هيلع قلعو هرشن :؛يريشقلل جارعملا باتك - ]

 نيثدحملا نيب جارعملا :ناونعب رشانلل ةسارد هقبستو .ابيلص

 .نيفوصتملاو نيملكتملاو

 اهصنل ةمجرت «ةعئاضلا ةيسلدنألا ةطوطخملا/دمحم جارعم - 2

 .ابيلص سيول روتكدلل تاقيلعتو ةسارد عم ينيتاللا

 نونفلاو قرفلا ةأشن يف هرثأ :يبعشلا نادجولا يف جارعملا - 3

 "يبنلا جارعم” 2 قيقحت عم مالسإلا يف ةلوحنملا رافسألاو

 سيول .د ةساردو رشن «يعافرلا دواد خيشلل ةطوطخم نع

 هرداصمل ةسارد :ةنراقملا نايدألا روظنم نم جارعملا - 4

 سيول .د فيلأت .هيف نيقرشتسملا ثاحبألو مالسإلل ةقباسلا

 ا

 ا ةبنكمو وال

 نانبل - ليبج
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